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TRANSKIP WAWANCARA 
 

NAMA : Rudy Suryanto, S.E.,M.Acc.,Ak.,CA 

BAGIAN : Konsultan BUMDES (Dosen Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta) 

WAKTU : 26 Februari 2019 (13.00) 

1. Bumdes yang baik seperti apa ? 

2. Didalam bumdes ini terdapat beberapa unit usaha yang rps ini  terdapat 

masalah dan ini laporan dari masyarakat langsung adanya ketindak curangan 

yang di lakukan petugas karena dalam bumdes juga belum ada pengawasan, 

menurut bapak apakah bumdes ini sudah bisa dikatakan baik? 

3. Karena dalam pnelitian ini kan ingin memperdalambagaimana kondisi 

bumdes ini pak? 

4. Kalau terkait pengalaman seseorang itu di perlukan gak? 

5. Tapi untuk bumdes ini sendiri, untuk standar laporan kuanganya selain tap itu 

bisa apa pak? 
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NAMA   : Toto Sudiarto 

UMUR  : 39 Tahun 

DIVISI  : Ketua KUPAS (Pengelolaan Sampah) 

ALAMAT   Ngireng-ngireng  Rt 06, Panggung Harjo, Sewon Bantul. 

Yogyakarta 

WAKTU  : 16 Januari 2019 ( 09:30 ) 

1. Bagai mana sejarahnya terbentuknya RPS pak? 

2. Kenapa dulu bapak perg  Dan waktu bapak pergi dari rps  tidak mengurus rps 

lagi yang megang siapa pak? 

3. Faktor pendukung yang ada di rps ini apa saja pak sampai sekarang lebih 

banyak masyarakat yang percaya? 

4. Pengelolaanya itu bagaimana saja pak? 

5. Masalah yang terjadi di RPS ini apa saja pak? 

6. Apakah sekarang sama sekali belum ada pelatihan  pak ? 

7. Kalau terkait dengan yang kemarin ni pak yang volume sampah naik tetapi 

retribusi tetap  itu cara mengatasinya bagaimana pak?  
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NAMA  : Junaedi 

UMUR  : 45 Tahun 

DIVISI : Kepa Unit Swadesa 

ALAMAT : Gedangan,Ngireng-ngireng  Rt 02, Panggung Harjo, Sewon Bantul. 

Yogyakarta 

WAKTU : 16 Februari 2019,  (10.11) 

1. Bagaiman sejarah swadesa? 

2. Kalau boleh tau itu letaknya dimana sih pak? 

3. Untuk kontribusinya itu berpa pak? 

4. Selain di numani itu sendiri dimana lagi pak? 

5. Praturannya yang buat siapa pak? 
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NAMA : Sander Purnama S.T.P 

UMUR : 28 Tahun 

DIVISI : General SPL 

ALAMAT : Perumahan Griya Kencana Permai Blog 61 no 17, Sedayu Bantul. 

Yogyakarta 

WAKTU : 09 Februari 2019 ( 10:30 ) 

1. Bagaiamankah sejarah sampai BUMDes panggung lestari ini menggunakan 

biji nyamplung sebagai salah satu usaha padahal di panggung harjo ini tidak 

ada yang memproduksi pertumbuhan biji nyamplung? 

2. Kalau untuk sekarang pasarannya sekitar berapa? 

3. Untuk system penjualan ke konsumen solo itu rutin pak? 

4. Untuk pengirimannya itu pertahap  berapa liter dalm sekali pengiriman ? 

5. Untuk target pengirimannya itu ada gak pak ? 

6. Untuk biji nyamplung itu sendiri itu dapatnya dari mana pak karena yang kita 

tau biji nyamplung yang ada di BUMDes bukan dari jogja sendiri? 

7. Dan untuk mendapatkannya itu langsung ke kelompok taninya atau gimana 

pak? 

8. Untuk proses pembuatan nya itu sendiri itu hingga menjadi oil itu gimana 

pak? 

9. Kulit dan sisa endapan itu sendiri masih bisa di pergunakan lagi gak pak? 
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10. Selain di pasarkan kekonsumen solo ada konsumen lain lagi gak pak selain 

yang dari solo atau mungkin masyarakat setempat ? atau dalam bentuk 

kosmetik itu sendiri apakah sudah dipasarkan? 

11. Dalam bentuk produk seperti itu untuk penentuan harganya bagaimana pak ? 

12. Setelah itu produk yang di sahilkan itu sudah memproduksi  sendiri atau 

bekerja sama dengan oknum lain untuk pembuatan kosmetik? 

13. Apakah produk kosmetik itu sudah mulai di pasarkan pak? 

14. Untuk target  pnjualannya itu ada target konsumen sendiri gak pak seperti 

khusus untuk dewasa atau semua umur? 

15. Selama dalam tahun ke tahun masalah-masalahnya yang sering terjadi sperti 

apa? Atau masalah terbesarnya? 

16. Untuk biji nyamplung itu sendiri apakah termasuk buah/biji yang musiman 

atau hanya dalam suatu daerah tertntu ? 

17.  Untuk pengelolaan dan semua manajemennya itu total berapa karyawan pak ? 

18. Pernah ada pelatihan untuk karyawan gak pak? 

19. Untuk di RPS atau bapak sendiri itu membawahi minyak nyamplung saja atau 

gimana pak? 

20. Untuk sejarahnya terfikir untuk menggunakan kinyak jelantah sebagai unit 

usaha itu gimana pak ? 

21. Karena yang di supplier Danon itu kan mandet ni pak nah itu pemasukannya 

gimana pak? Karena waktu kita di lokasi spertinya ada masyarakat yang 

membeli menggunakan jerigen literan  untuk apa yah ? 
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22. Karena yang saya fikir untuk apa oknum masyarakat ini membeli? 

23. Untuk minyak jelantah itu sendiri dapatkan dari mana pak apakah ada supplier 

atau ada masyakarat sendiri yang suka rela memberikan minyak jelantahnya? 

24. untuk bahan itu sendiri di beli dari harga berapa? 

25. tetapi pak sampai saat ini apakah masyarakat tau tentang minyak jelantah ini 

pak? 

26. Untuk yang bapak jual itu berapa per liter? 

27. Lalu untuk harga yang masyarakat yang beli itu kisaran harga berapa pak? 

28. Untuk keuanganya nanti itu masuk ke laporan RPS atau minyak jelantah? 

29. Tapi ni pak sebelum PT Danon berhenti penghasil terbesar itu dari mana pak? 

Karena bapak kan manajer dari kedua  unit ni? 

30. Yang mengatur laporan keuangan di kedua unit ini siapa pak? 

31. Biasanya laporan apa saja pak yang di sajikan yang akan di laporkan ke mbak 

alif? 

 

 

 

 

 



76 
 

NAMA : Mastika Retno Raharjo 

UMUR : 26 Tahun 

DIVISI : Staff Keuangan Kampung Mataraman 

ALAMAT : Krapiak Wetan  Rt 12, Panggung Harjo, Sewon Bantul. Yogyakarta 

WAKTU : 14 Februari 2019 ( 15:30 ) 

1. Mbak bagian apa di manajemen kampong mataraman? 

2. Bagaimana sejarahnya kampong mataraman ? 

3. Untuk yang penjualan cendra mata yang di depan itu produknya asli dari desa 

atau memang ada kerja sama juga? 

4. Kenapa konsep yang untuk working speech ada di depan padahal kan konsep 

dari kampong mataraman kan mau jadikan ndeso? 

5. Untuk keunggunlan kampong mataraman sendiri itu apa mbak? 

6. Untuk faktor penghambatnya apa aja mbak di kampong mataraman ini? 

7. Untuk karyawan kampong mataraman ini apakah ada pelatihannya mbak? 

8. Dari 6 Hektar kan yang baru terpakai 2 hektar dan sisanya untuk di jadikan 

apa ? 

9. Mbak selaku yang membuat laporan keuangan kampong mataraman sendiri 

apakah pernah mengalami ketidak tepatan waktu saat pelaporan? 

10. Untuk pelaporannya itu berapa kali mbak? 

11. Untuk kampong mataram ada berapa karyawan mbak? 
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12. Untuk bangunan yang depan ringroad / pinggir jalan itu nantinya akan 

digunakan untuk apa yah ? 

13. Untuk perbedaan pendapatan dari tahun ke tahun gimana mbak? 

14. Untuk tahun kemarin  omsetnya berapa mbak? 

15. Untuk karyawannya kampong mataraman ini memang di pilih oleh pak lurah 

atau membuka untuk umum? 

16. Untuk mbak sendiri sebagai staff keuangan dan juga yang membuat laporan 

keuangan apakah mbak tau SAK ETAP? 
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NAMA :  Alif Nur Aini 

UMUR :  25 Tahun 

DIVISI :  Bagian Keuangan 

ALAMAT :  Krapiak Kulon Rt 09, Panggung Harjo, Sewon Bantul. Yogyakarta 

WAKTU : 07 Februari 2019 (10.00) 

1. Apakah mbak yang menyusun/mengatur semua  laporan yang ada di BUMDes 

panggung harjo? 

2. Untuk kampong mataraman itu di buat laporan keuangannya oleh siapa? 

3. Laporan apa saja yang yang disajikan di BUMDes panggung harjo? 

4. Pengeluaran yang di pakai itu apakah stabil? Atau pernah naik atau turun? 

5. Untuk  laporan keuangan yang di terima dari setiap unit itu berapa kali dalam 

sebulan? 

6. Apakah setiap unit melaporankan keuanganya itu tepat waktu? 

7. Apakah BUMDes panggung harjo ini sudah menrapkan SAK ETAP? 

8. Pernah gak mbak punya kendala selama pencatatan? 

9. Terkait masalah yang ada di kupas, seperti petugas yang mengambil sampah 

itu kadang mendapat tips dari pelanggan, apakah itu akan masuk ke laporan 

kas masuk? 

10. Apakah perkembangan laporan keuangan BUMDes panggung harjo ini setiap 

tahunnya seperti apa mbak? 
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11. Apakah selama ini laporan yang dihasilkan sudah mencapai tujuan yang di 

harapkan? 

12. Investasi awal BUMDes panggung harjo atau investasi lainnya dari mana? 

13. Apakah  laporan yang dihasilkan oleh kampong mataraman akan di satukan 

dengan laporan keuangan semua unit? 

14. Untuk KUPAS laporannya yang di laporan itu apa saja mba? 

15. Untuk pengelolaan nyamplung dan  minyak jelantah itu yang mengurus siapa 

mbak? 

16. Untuk laporan keuangan BUMDes ini pihak ke tiga atau pihak lain itu bisa 

gak mbak melihat kondisi laporan keuangan BUMDes? 

17. Sebenarnya tujuan dari BUMDes ini seprti apa sih mbak? 

18. Bagaimana hubungan atau ketrlibatan pak lurah dengan BUMDes anggung 

harjo ini mbak? 

19. Apakah karyawan BUMDes panggung harjo seblumnya pernah mndapat 

pelatihan untuk system bekrja di BUMDes ini sendiri? 

20. Untuk faktor penghambat mbak selaku bendahara itu biasanya seperti apa 

mbak? 
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NAMA : Karyawan Kupas 

LOKASI : Rumah Pengelolaan Sampah (RPS) 

1. apakah selama bapak bekerja disini bapak nyaman ? 

2. Ada gak pak masalah atau keluhan selama kerja di kupas ? 

3. Saran dari bapak untuk kupas kedepannya pak? 

NAMA : Mayarakat Panggung Harjo (Pelanggan Kupas) 

LOKASI :  Krapiak Kulon, Panggung Harjo, Sewon Bantul, Yogyakarta 

1. Bagaimana selama ibu berlangganan dengan kupas apakah pernah ada 

masalah yang terjadi atau keluhan ibu terhadap kupas ? 

2. Bagaimana masukan ibu untuk kupas biar ibu juga tidak merasakan 

dirugikan? 
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Lampiran 1 

NAMA : Rudy Suryanto, S.E.,M.Acc.,Ak.,CA 

BAGIAN : Konsultan BUMDES (Dosen Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta) 

WAKTU : 26 Februari 2019 (13.00) 

1. Bumdes yang baik seperti apa? 

Jawab : “bumdes yang baik kana da bisa lihat dari undang-undang desa, 

undang-undang nomor 6 tahun  2014 desa dapat mendirikan bumdes, bahasa 

dapat itu kan artinya suka rela trus itukan ada permendsa  tahun 2015, maaf di 

undang-undang desa itu kan di pasal 1 sudah di sebut badan usaha miliki desa 

ada pengertiannya bla-bla, tujuannya adalah untuk mensejahterakan 

masyarakat jadi bumdes yang sesuai dengan tujuan mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Maka dari persepektif itu kita tidak bisa melihat 

bumdes hanya dari segi profit, bumdes juga harus bisa memberi benefit ke 

masyarakat. Bagaimana mengukuranya? Yang bagaimana dampak setelah ada 

bumdes itu ada peningkatan kesejahteraan masakatnya? Karena kesejahteraan 

masyarakat itu kan luas tidak hanya pendapatan naik, penglolaan sampahnya 

bisa baik, air bersihnya bisa baik, kemudian disitu ada banyak wisatawan 

banyak dating, kan itu yang harus juga di lihat, dan semua itu kan juga bisa di 

kuatilisir. 
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Nah itu yang dari segi efektif yang keda itu dari sisi efesien, karena 

bumdes yang baik itu adalah bumdes adalah badan usaha namanya badan 

usaha maka dia harus untung, kalo hanya ngasih-ngasih saja itu namanya 

badan sosial, kalo namanya badan usaha itu  berarti itu antara pendapatan di 

kurangi biaya itu harus ada keuntungan, maka elemen ke dua efesiensinya itu 

bisa di lihat dengan pendapatan  dengan  biaya yang dia keluarkan dan  

sdrhananya apabila untung jangan sampai nanti dia punya fungsi sosial tapi 

sebagian besar di gunakan untuk sosial tapi untuk keuntungannya malah dia 

rugi dan malah membebani pemerintah desanya. 

Yang ke tiga itu adalah keberlanjutan jadi efektif efesien 

berkelanjutan, berkelanjutan itu artinyanya apa? Itu satu tadi dia mampu 

mencukupi  dirinya sendiri, mampu menghidupi dirinya sendiri saat ini kana 

da dana desa yang bantu tapi kan dana desa ini kan tidak selamanya satu titik 

dia harus mampu mandiri membiayai dirinya sendiri, jadi konsep berkelanjtan 

itu bukan hanya finansial dia usaha terus tapi yang kedua dari segi sosial, 

berkelanjutan dari segi sosial adalah bumdes ini baru jangan sampai dia 

menimbulkan gesekan-gesekan dengan masyarakat, jangan sampai dia 

hadirnya bumdes dia malah menggusur, menggeser aktivitas-aktivitas 

ekonomi yang sudah di jalani masyarakat, kemudian jangan sampai bumdes 

ini menimbulkan gejolak. Terakhir ini dari segi lingkungan artiny adanya 

bumdes ini jangan sampai mencemari, jangan sampai merusak, jangan sampai 
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menganggung ekosistem yang ada. Dan itu adalah kriteria-kriteria yang bisa 

diturunkan, untuk sebagai mnggambarkan bumdes yang baik. 

2. Didalam bumdes ini terdapat beberapa unit usaha yang rps ini  terdapat 

masalah dan ini laporan dari masyarakat langsung adanya ketindak curangan 

yang di lakukan petugas karena dalam bumdes juga belum ada pengawasan, 

menurut bapak apakah bumdes ini sudah bisa dikatakan baik? 

Jawab : “yah artinya kan bumdes yang baik kan bukan bumdes yang bersih 

dari masalah yah, bumdes yang baik itu kan tadi yang berkelanjutannya, 

skarang kita kan ngomonginnya skala ni kalo skala sempurna itu ada di nomor 

100 nah itu ada di nomor berapa? Dia bisa di bandingkan dengan yang lain, 

dan yang kedua masalah-masalah itu kan setiap perusahaan itu pasti ada 

masalah setiap organisasi pasti ada masalah, nah masalah ini lah yang di tarik 

berarti kan in system pengendalian internal yang lama, salah satu input dalam 

pnelitian anda ini, nah mungkin dia ini tidak ada system pengendalian 

internal. 

 

3. Karena dalam pnelitian ini kan ingin memperdalambagaimana kondisi 

bumdes ini pak? 

Jawab : kalo saya tidak harus, kalau memang kamu focus terhadap analisis 

penrapan etap maka ini akan jadi judul yang bagus sekali, nah apakah bumdes 

ini engible menggunakan sake tap? Nah itu kan harus anda buktinya, sake tap 

itu harus ada ruang lingkup, anda harus punya argument kalau anda bisa 
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meyakinkan bumdes bisa pakai etap, dan anda harus menerangi dulu sak etap 

sekarang ada 4 ada sak yang IFRS, ada sak yang baru ini yang gede di bagi 

dua sebut saja sak Indonesia, ada sak tap ada sak mkm. Kalau dia pendapatan 

di bawah 4,8 sebenarnya dia engible dia pakai sak mkm, yang lebih 

sederhana, walaupun ada yang saya sebut ini objektiv sak etap ituini sudah 

jadi variabel sendiri gitu, satu pokok bahasa sendiri yang anda lihat  bahwa 

sak tap itu oh seprti ini, kalau sak yang lain anda harus bahas juga jangan-

jangan ini lebih cocok dengan sak lain?  Kenapa gak pakai mkm. 

Yang kedua kan bentuk hukumnya tidak boleh yang memiliki 

akuntanbilitas publik, bpr gak boleh, bank gak boleh, perusahaan go public 

gak boleh, jadi diakan gk ngomong ukuran, kenpa  perusahaan yang  punya 

obligasi gak boleh ? makanya etap itu kan entitas tanpa akuntabilitas public, 

lah  bumdes ini punya akuntanbilitas public gak? Kalau dia punya brarti kan 

dia tidak engible harus pakai sake tap toh? Ini yang anda riset, mungkin saya 

sendiri punya pndapat tapi kan anda kan juga hrus membandingkan ?  

Nah satu bila anda punya argument ini loh kondisi-kondisinya, kan 

findingnya bahwa bumdes panggung lestari engible pakai sake tap, lah yang 

kedua kan kita kan ngomong setting  yang anda omong tadi structur 

organisasinya seperti ini, lah etap itu bisa gak memenuhi kebutuhan pelaporan 

dengan panggung lestari dengan menggunakan pola sake tap karna di etap itu 

tidak ada konsolidasi. Oke itu kan yang ke dua nah ini kana da unit-unit nih 
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kita mengkonsolidasi unit-unit ini, di etap itu nanti bisa gak mengkonsolidasi 

itu? Ini kan yang setting lapangan. 

Nah yang ke tiga ini dari segi transaksi nah transaksi itu kan banyak 

anda akan liat dari sisi siklus ini misalnya pendapatan, di sampah polanya 

gini, nah itu sake tap bisa gak menjandikan highline, atau kalau sebelum disitu 

dari elemen pelaporan lah in kira-kira  sudah bisa mencukupi belum  item-

itemnya kan, kan kalau di etap itu kan tidak ada beberapa elemen tidak 

selengkap sak yang besar, jika anda pelanjari ini jangan-jangan ada elemen 

disini yang tidak di atur di sak etap.  Kalau anda bisa membuktikan bahwa 

elemnt-elemen ini bisa gak alur pengeluaran, piutang,asset tetap, kalau udah 

kan berarti anda bisa menjawab analisis penerapan, karena dia ada engible 

yang dia bisa mengatur multi bisnis, dia elemn bisa masuk masuk semuanya, 

jika anda mau lebih ini. Anda harus bisa membuktikan bahwa yang anda 

analisis ini acuannya sak etap. Peneybutan atau kategorinya, kan distu disebut 

pitang di bagi ast lancar ini gini, kalau anda jadikan soal kalo ini anda 

membuktikan bahwa anda itu pakai  sake tap itu anda bisa buat laporan 

keuanganya gitu loh. 

4. Kalau terkait pengalaman seseorang itu di perlukan gak? 

Jawab : “perlu saja, Namun kan anda objektifnya itu kan harus liat dulu, kalau 

saya judulkan itu kan bisa gak dia pakai sake tap, na sehingga  anda 

memframe pertanyaan itu harus anda cukup clear objktif yang anda tanyakan. 
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Apakah laporan kuangan ini sudah menerapkan etap nah kan anda tidak bisa 

menanyakan ini. 

Kan anda ini mempelajari dua hal anda plajari etap itu apa, anda kan 

pngempulan data oh panggung lestari kya gini-gini anda bahas gitu loh, ini 

kan bukan jawab ya atau tidak tapi adalah jawaban yag kontinum, bagian 

laporan keuangan kan banyak, dari neraca, laba rugi itu anda riview satu-satu 

shingga  skripsi anda ini bisa jadi komprehensif gitu loh, kan yang di uji 

itukan pmahaman anda. 

Sebnarnya etap itu kana da 2 plaporan pncatatan dan pelaporan jadi anda 

harus mulai dari belakang dulu ada sisi dari pelaporan itu kan isisnya ada 5 

neraca, laba rugi dan itu sejauh mna sudah diikuti oleh bumdes ini, nah di 

pelaporan itu kan ada format-format posisi keuangan itu saja bisa anda bahas, 

dan andakan bukan membetulkan salahan, anda kan memotret apa adanya 

bumdes bukan menyalahkan benar atau tidaknya. Kalau anda bahsa satu-satu 

itu baru anda simpulkan. 

5. Tapi untuk bumdes ini sendiri, untuk standar laporan kuanganya selain tap itu 

bisa apa pak? 

Jawab : standarnya itu belum  tidak ada spesifik, maknya anda hrus baca 

prmndesa nomor 4 kalau disitu belum disebut. Kalau di pemrintah itu kana da 

undang-undang itu kan anda lihat urutannya jadi referensi 
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Lampiran 2 

NAMA   : Toto Sudiarto 

UMUR  : 39 Tahun 

DIVISI  : Ketua KUPAS (Pengelolaan Sampah) 

ALAMAT  : Ngireng-ngireng  Rt 06, Panggung Harjo, Sewon Bantul. 

Yogyakarta 

WAKTU  : 16 Januari 2019 ( 09:30 ) 

8. Bagai mana sejarahnya terbentuknya RPS pak? 

Jawab : “itu sebenarnya waktu pak wahyudi jadi lurah  akhir 2012 akhir  ada 

permasalah di warga terutama  di wilayah utara yang langsung berbatasan 

dengan kota nah masalahnya itu terkait dengan sampah, dari beberapa daerah 

kan di kelola oleh masyarakat sendiri, nah tempat transit sampah itu kan di 

wilayah mereka jadi  sampah yang di ambil, seminggu 2 atau 3 kali itu kan 

sudah bau dulu di warga pokoknya warga tidak nyaman, dan saya lihat sendiri 

itu kaya di kota daerah padet transit sampah dan itukan membuat tidak 

nyaman, pak lurah memberikan solui untuk pengelolaan sampah, jadi awal-

awal pelanggan kita itu yah di daerah padat itu sebenarnya lumayan sudah ada 

perkembangan, dari rumah pengelolaan  sampah disini juga banyak yang 

complain, ada beberapa warga yang menginginkan itu di pindah da nada 
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beberapa warga yang menginginkan untuk mereka yang kelola sendiri, pak 

lurah membuat penglolaan sampah tapi di tingkat pedukuhan. Yah sekitar 5/6 

rt jadi satu. Dari evaluasi-evaluasi  ternyata kita buat yang lebih besar jadi 

tingkat desa . Jadi di tahun 2013 pertengan itu kami masih merugi pelanggan 

juga masih 200 an  terus kita ada bantuan di 2014 akhir itu tangga, mesin-

mesin, tempat pengelolaan sampah, awal kita kan sebenarnya hanya numpang 

di pasar memang di 2013 itu kita dari situ ada bantuan kita menambah lagi 

pelanggan, sampai di awal 2015 ada keuntungan, karena kita numpang gk bisa 

di perpanjang lagi, dan pekrjanya juga dulu Cuma ada 2 trus 5 trus sekarang 

ada 14 dan pelanggannya ada 1200, mungkin pendapatannya  akalu dari 

retribusi  25.000.000 , penjualannya 10.000.000, dan sampai sekarang saya 

mau pergi lagi. 

9. Kenapa dulu bapak perg  Dan waktu bapak pergi dari rps  tidak mengurus rps 

lagi yang megang siapa pak? 

Jawab : “jadi dulu saya pergi 2017, jadi dulu pengnnya itu semua di perbaiki 

dari SDM, tata tertib, aturan dan semuanya. Itu pak lurah langsung turun 

tangan jadi smuanya baru masuk kumpul dan doa bersama, dan disitu smua 

hars di siplin ada penilaian juga. Jadi selama satu bulan pak lurah 

mendamping terus  saat itu saya di ikutkan pelatihan di bandung 2 minggu. 

Dan di sini di gantikan orang lain selama 5 bulan dan ternyata itu jadi balik 

lagi ke semula, dan hanya waktu sebulan dua bulan waktu ada pak lurah saja 
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jadi tertib disini, saya bulan agustus saya 2017 saya masuk lagi dan sampai 

sekarang.” 

10. Faktor pendukung yang ada di rps ini apa saja pak sampai sekarang lebih 

banyak masyarakat yang percaya? 

Jawab : “itu sama aja, dulu  hampir 700 atau 800 pelanggan tidak ada 

complain sekrang 1200 masih ada complain, karena perkembangan pelanggan 

trus kita juga butuh tambahan tenaga. Tambahan kendaraan, kita juga semakin 

susah untuk mengawasi. 

11. Pengelolaanya itu bagaimana saja pak? 

Jawab : “yah kalau alurnya itu ada pnjemputan, pengambilan,  trus disini 

sampai disini di pisahkan yang laku di jual yang organic dan non organic, lalu 

di packing trus di jual.” 

12. Masalah yang terjadi di RPS ini apa saja pak? 

Jawab : “masalah yang jelas itu pengembangan kendaraan pembaruan, 

tempatnya juga ada perbaikan dan penambahan, terus juga perlu pelatihan 

untuk penarik untuk kesopanan  ke warga kalau kita mau professional kita 

juga harus ada pelatihan  cara melayani  warga, hubungan mereka harus 

seperti apa itu perlu.” 

13. Untuk sekarang sama sekali belum ada pelatihan  pak ? 

Jawab : “belum, sebenarnya kita ada project pelatihan pengomposan , pemilah 

sebenarnya kita jual rongsok memang gitu-gitu aja tapi kan disini di bikin di 

giling baru di jual, itu kan bisa jadi nilai jual juga. Dan untuk kendala lainnya 
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mungkin kita ngantur orang kerja di sampah kan beda sama kita ngatur orang 

di kanotran kan mbak, itu lebih susah, menumbihkan kdisiplinan itu lebih 

susah. 

14. Kalau terkait dengan yang kemarin ni pak yang volume sampah naik tetapi 

retribusi tetap  itu cara mengatasinya bagaimana pak?  

Jawab : “itu sebnarnya di semua perusahaan dan usaha pasti ada kecurangan 

tapi di tempat kita yah paling besar disitu, sebenarnya kita itu di struktur harus 

ada bagian pengawasan nanti kita bisa mengawasi volume sampah, 

pelanggan-pelanggan dan penarikan retribusi, dan kalo saya si kcurangan- 

kecurngan itu wajar gpp, karena posisi saya sendir disini tidak bisa 

mengawasi langsung kecuali untuk satu area ada lima . saya juga sebenarnya 

tau, misalnya dia bawa kasur kan nah saya tau kasur bukan sampah rumah 

tangga nanti saya Tanya di kasih berapa dan 20.000, tapi saya tidak ambil 

uangnya. Tapi selama ini saya harus tau  mesikpun uangnya gak saya ambil 

karena melihat sendiri untuk gaji penarik masih kurang. Mungkin untuk 

gajinya sudah naik nanti kecurangan itu  juga bisa timbulnya lebih sedikit.” 

15. Terkait maslah yang bapak jual perjerigen itu kasnya masuk ke RPS atau ke 

PT? 

Jawab : “kalo yang ini kan kita jual ke pengepul besar, jadi saya disini tidak 

ada proses yang disini kita ambil dan tanpa kita proses tapi klo yang di PT kan 

kita proses, nanti uangnya masuk k rps. 

Biasanya saya jual 1 jerigen 10.000 jadi hitungannya jerigen bukan liter .”  
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Lampiran 3 

NAMA  : Junaedi 

UMUR  : 45 Tahun 

DIVISI : Kepa Unit Swadesa 

ALAMAT : Gedangan,Ngireng-ngireng  Rt 02, Panggung Harjo, Sewon Bantul. 

Yogyakarta 

WAKTU : 16 Februari 2019, Jam 10.11 

6. Bagaiman sejarah swadesa? 

Jawab : “saya merupaka generasi ke 2 dulu swadesa ada di SPBU yang 

dimana semacam outlet yang dimana menjual dari warga-warga panggung 

hajo maupun warga lain yang mau memasarkan produk desa, jadi saya tau 

storynya saja jadi dulu ada dar UP2K atau usaha peningkatan kesejahtraan 

PKK  punya macam-macam produk, tas dari kait percak,kanvas,dompet,batik 

dan macam-macamnya, souvenir dan dolanan anak macem-macem lah 

semacam produk-produk itu. Dulunya juga ada café rempah tetapi dalam 

perjalananya itu kan kita berkalborasi, istilahnya dimana kita memberikan 

satu unit toko yang dimana di kelola di bawah naungan bumdes dengan nama 

swadesa, ternayata dalam perjalanan café rempah bumdes tidak masuk ke 

dalam legal formalnya usaha-usaha yang bisa berkalborasi dengan pertamina, 
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yang sampai dimana kita mendapatkan kerugian, kemudian dialihkan dengan 

ruko numani, itu pun saya belum pegang jadi kemudia di alihkan yang di 

kelola sendiri bukan yang di kelola bumdes, waktu di pindahkan bumds hanya 

memfasilitasi saja,  satu ruko saja di rest area numani kemudia di kelolanoleh 

UP2k di dalam penglolaanya juga  itupun ada plus minunya di 

titikkolminasinya juga kan disana ada beberapa unit yang di kelola bumdes itu 

juga di kelola swadesa, jadi sejarahnya di numani itu bahwa numani itu salah 

satu investor pihak ke tiga menyewa tanah untuk rumah makan Karena 

perkembanga yang pesat maka butuh lahan untu area kosong, tetapi karena 

permintaan dari pemilik numani untuk melebarkan lahan parkir, diminta lah 

ke pemerintah desa, dan pemeerintah desa pun harus ada persetujuan BPD 

Akhirnya ada semacam MOYOU  boleh melebarkan lahan parker dengan 

catatan di rest area itu di kelola bumdes trmasuk ruko yang td dan SPBU yang 

sana. 

Kemidian dalan penglolaan generasi pertama ini bisa di bilang  clan , 

turun atau bisa di bilang mengalami kerugian akhirnya pada saat itu saya yang 

masih mengelola kampong mataraman saya di pindah ke swadesa untuk 

mengamankan asset dan semuanya, dari situ saya mulai bkerja dari generasi 

ke dua dari situ saya mencari tau masalah apa yang terjadi  ternyata yah 

banyak masalah saya langsung mengambil alih, saya dating   pengurus ke 

UP2K , trnyata adanya pihak ke tiga yang berminat menyewa ruko di numani, 

akhirnya di kelola, setlah itu adanya perjanjian pihak ke tiga, tetapi tiap 
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pengelolaanya di serahkan k saya kmudian dari legal formal bolh di sewakan 

dengan syarat UP2K masih di libatkan dengan model konsinyasi. 

Kemudia yang di sector-sktor yang di rest area itu disitu ada beberapa 

pedagang kita kategorinya pdagang mntap yaitu pedagang yang hampir tiap 

hari termasuk yang nitip disitu, lalu pedagang tidak mentap atau asongan  ada 

misalnya ada tamu dating, misalnya kan ini resto misalnya ada tamu dari mna 

studi banding,atau rekrasi nah itu nanti pedagang itu masuk dan brdagang itu 

dinamakan pdagang tidak tetap dan asongan. 

 Saya mulai disana mulai analisir data sebnarnya yg kita tawarkan, 

sebnarnya kita ada bumdes tiga persepektif ekonomi,sosial melihat dari 

kemanfaatan ke pada warga, politik peredaan  bumdes memiliki posisi politik 

usaha local dsa yang tida bisa di intervensi oleh sekalipun itu pemerintah 

desa, terkait kemanfaatan  contohnya sprit kampong mataraman di rps itu 

memang ada benfitifitas ataupun bagi siapa lah gtu, karena disana saya 

mneruskan sbnarnya yang terlibat disana bukan  warga di luar panggung harjo   

7. Kalau boleh tau itu letaknya dimana sih pak? 

Jawab : “rumah makan numani jalan parang tritis mbak 

8. Setelah itu pak? 

Jawab : “setelah saya masuk ke sana pedagangnya sudah lama berdiri jd lebih 

lama pedagangnya dripda bumdes, pedagang itu sudah umurnya tiga pulu 

tahun umur numani kan 20 tahun , jadi saya hanya ikuti aturan main mereka 

menggunakan anah yang kami fasilitasi nanti kontribusinya kewajibanya, hak  
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mreka adalah kepastian jualan disana, hanya berdasarkan tata tertib, biasanya 

yang pedagang tetap ada kontrak sewa, yg tidak mntap ituhany surat 

kesanggupan, kmudian dsna ada petugas parker yang kita klola juga mereka 

memberikan kontribusi.  

Jadi sekilas di numani memang terlihat untuk warga panggung harjo si belum  

itu sih dari profitnya swadesa itu tidak dapat berkmbang meskipun berkmbang 

pun tidak signifikan, ini saja saya mau naikkan kontrusinya mereka tidak mau 

, di dekat sana juga kita punya juga RSS rumah sewa sangat sederhana, itu 

bermula berkontrasepsi dengan numani,  tadinya ada perusahaan last nah di 

perusahaan last itu ada penunggunya penjaga malannya ini tidak mau keluar  

kalau tidak di buatkan tempat, jadi di buatkan tempat yah juga bayar itu juga 

tiap bulan juga sama, jadi kalau prtanama kali saya ke sana retribusi ke 

bumdes itu kalau yang tetap nak kita buat prbulan kalau yang tidak tetap kita 

kisarannya yang variatif. 

Kmudia misalnya ada tamu yang kunjungan ke sana yah kita antar k rukonya 

bu Erwin tadi kalo pengunjung kita ke lost lost lapak-lapak kan mungkin 

kurang. 

9. Untuk kontribusinya itu berpa pak? 

Jawab : “ kalau pedagang mntap itu 150, kalau pedagang tidak mentap 50 

perbula, asongan tiga poluh ribu , karena tadinya tidak saya kasi standar, jujur 

saja  untuk kontribusi itu  itu saya adakan musyawarah , pdagang mampunya 

berapa, karena saya kesana itu  ktidak prcayaan mereka terhadap bumdes 
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karna generasi prtama punya jejak yang tidak baik, stlah saya kesana  saya 

mmotivasikan bagaimana caranya agar mereka percaya bumdes itu ada, laku 

generasi pertama dan kdua berbeda, jadik kita musyawarakan bagaimana 

kalau harganya naik, jadi dalam penglolaan  swadesa mmang kita tidak bisa 

dan hrus liat sisi kemampuan  nya juga, lalu untuk parkir 75 pr bula dan per 

orang ada tiga orang lagii” 

10. Selain di numani itu sendiri dimana lagi pak? 

Jawab : “yah yang di desa ada pagguyuban peerdagangan numani tapi campur  

yang belum ikut asongan, yang mentap dan tidak menetap sudah berkabung, 

karena yang asongan kan karna memang secara geografi jauh ada yang di 

gunung kidul, kalau yang numani yang menetap kana da warga panggung 

harjo dan yang bukan warga panggung harjo tetapi sekitaran jogja,bantul. 

Saya sendir bingung pemahaman orang kan swalayan , tetapi yang 

mendominasikan numani ini,. 

 kemudian ada satu paguyuban lagi yang disini namanya pagguyuban 

pedagang desa panggung harjo itu beda untuk pengelolaanya sama kita 

jualnya peraturan, hak nya merka dapet tempeh kewajibannya bayar kee kita, 

untuk segmentasi pasarnyatamu kunjungan, kalau disana kan tamu yang dari 

numani kalau disini yang di kelola EO bumdes dan tamu pemrintah bumdes 

maupun tamu bumdes. 

 Kemudian ada pagguyuban pedagang  kampong mataraman dan rumah 

pengellaan sampah itu satu paguyuban pada awal mulanya kita nruskan jadi 



96 
 

yang boleh disini hanya warga pedagang panggung harjo  kalau di luar itu 

tidak boleh. Tetapi dalam perjalanan ini saya bentuk lah paguyuban, awalnya 

dsni juga banyak pdagang yang bukan orang panggung harjo, saya penah 

berkelahi dengan pedagang yang mau masuk yang bukan warga panggung 

harjo, karena saya melindungi pedagang-pedagang panggung harjo, saya 

bntuk pagguyuban pdagang km dam rps, aturannya pdagang manapun tidak 

boleh jualan dimana-mana, ktika mereka ini tidak boleh menybrang dalam 

artian jika ada tamu di numani pedagang  bumds tidak boleh mnybrang, kalau 

disini pdagang numani tidak boleh masuk sini. 

 Setlah saya kelola ternyata trend yang di kampong mataraman ini 

profitnya lebih tinggi dari panggung harjo, jiak di lihat dari omset, untuk 

retribusinya kalau disini tidak laku sama sekali 5rb, kalau  laku 1-199 di 

bawah 200 itu 10rb, kalau di atas 200 sampai 250 itu 20rb, 250- sampai tak 

terhingga itu 25rb. Itu yang di pagguyyuban bumdes, kalau yang di 

pagguyuban km dan rps itu sekali kdatangan laku tidak laku 5 rb. Sebenarnya 

dari jumlah pedagang pun lbih banyak disana awalnya tiga puluh lima tapi 

kita saring- saring 25 tapi untuk disini 15 an.  

 Perkmbangan khusus warga panggung harjo  boleh jualan di rps dan 

km kcuali di numani, trus perkmbangan k dua yang di km minta kalau bisa 

ksini, dari numani yang warga panggung harjo boleh jualan disini , yang tidak 

boleh mereka jualan  hanya di numani, bedanya hanya karena perbedaan 
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kmunitasnya leebih bnyk di km itu kalau disini di jadwal, jadi di kelompkan  

jika ada tamu, dan aturannya pun ngikut aturan disini. 

  Prodak lain kita kerja sama dengan bu Erwin produksi kaos yang 

menywa ruko di numani itu  boleh menjual disana nitip disana tidak boleh 

kaos, kita juga nitipkan di kampong mataraman 

Jawab : “itu peraturannya saya yang krik aspirasi merka kita tampung, 

masing-masing mmang ada evluasinya, klo pedagang numani itu di minggu k 

dua di hari selasa, kalau pedagang km dan panggung, itu  dalam satu bulan. 

Yang akan di bahas kan nanti bagaimana atauran main, pelaksanaan trtib 

bagaimana  dngan perilaku terhadap sesame pedagang, terhadap kewajiba, 

karena disini kan bisa trjadi ktidak jujuran. Yah seminimal mungkin saya 

kelola konflik juga, yang dimana yang saya kelola kan orang-orang buru 

sergap tamu jualan di tempat wisata, bumdes lain, hotel, jadi mereka sudah 

tau pta yang mau di kunjungi, 

Sbnarnya sangat sulit karena dimana pdagang yang di numani adalah orang-

porang buangan  buangan yang di buang atau tidak di sukai pedagang lain, 

karena perilakunya. 

Ini kita juga masih dalam proses membuat produk lagi  
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Lampiran 4 

NAMA : Sander Purnama S.T.P 

UMUR : 28 Tahun 

DIVISI : General SPL 

ALAMAT : Perumahan Griya Kencana Permai Blog 61 no 17, Sedayu Bantul. 

Yogyakarta 

WAKTU : 09 Februari 2019 ( 10:30 ) 

1. Bagaiamankah sejarah sampai BUMDes panggung lestari ini menggunakan 

biji nyamplung sebagai salah satu usaha padahal di panggung harjo ini tidak 

ada yang memproduksi pertumbuhan biji nyamplung? 

Jawab : “sejarah penemuan biji nyamplung tuh pada zaman pemerintahanya 

Bpk. SBY di sekitar 2008 dan itu masih gembor-gembor energy tembarukan/ 

energy alternative jadi  untuk pengganti BBM yang dari tanaman, yang dulu 

tuh banyak  seperti jarak,minyak ubi jadi dulu di riset  untuk sumber energi, 

jadi minyak nyamplung itu di temukan paling bagus paling rendeman 

minyaknya paling banyak, jadi sekitar 60% kandungan minyaknya. 

Kandungan minyaknya itu maksudnya itu 1 Kg itu bisa menghasilkan 0,5-0,6 

Liter yang siap di press, makanya yang menjadi bahan utama untuk bio fiul 

atau energy terbaruannya itu, berlanjut, berkembang, di uji coba dan berhasil 
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di uji coba di kendaraan , ujung-ujungnya itu kepemasaran di uji coba di 

kendaraan dari purworejo ke Jakarta pakai minyak dari nyamplung itu tadi. 

Setelah berhasil lalu ke pemasaran lalu berhenti di pemasaran itu karna 

kebentur  harga kalau di pasaran harga pasaran solar atau bahan bakar yang 

akan kita gantikan itu kan lebih ke solar dulu harganya itu 5000/6000 per liter  

sedangkan dari minyak nyamplung ini sekitar 9000 per liter kalah harga, 

sebenarnya bisa jadi bahan pengganti tapi kearah pasarnya tidak laku karena 

harganya lebih mahal karena dari pemrosesanya  ini bisa di bilang lebih rumit.  

Dan setelah itu awalnya di riset untuk kearah energi di cari lah riset 

lagi bagaiman caranya itu tetap bermanfaat  tetapi bukan kearah energy, setlah 

di teliti di riset  di dapatkan kandungan-kandungan dari minyak nyamplung 

itu yang berfungsi untuk kulit karena banyak mengandung asam olea, asam 

linolea, dan asam palmita, dan ada empat jenis asam yang berguna untuk 

kulit. Selanjutnya itulah yang di kembangkan  sebenarnya lebih berguna untuk 

kosmetik. Setelah itu di carilah lagi pasarnya awalnya sangat murah sekitar  

4000-5000 per liter itupun ada keuntungan tapi tipis sekali di bandingkan 

dengan resiko-resikonya. Setelah dapat pasar itu berkembang dan sempat 

berhenti , lalu di tahun 2017  itu baru dapet supplier dari solo. 

2. Kalau untuk sekarang pasarannya sekitar berapa? 

Jawab : “kalau sebenarnya minyak taman oil itu sangat mahal tapi karena kita 

terbentur dengan harga pasar atau konsumen itu belum sebrapa, karena kami 

sendiri sbnarnya masih proses mencari-cari konsumen dan untuk sekarang sih 
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masih 75000/liter padahal dengan harapan kita ke depannya harga taman oil 

ini mencapai 2.000.000/ liter tetapi untuk sekarang tidak apa-apa tapi dalam 

artian dia hrus mengambil 1000 Liter. 

3. Untuk system penjualan ke konsumen solo itu rutin pak? 

Jawab : “iya itu rutin, kita itu kan baru mulainya itu di bulan july di 2018 

sampai desember itu kita udah menyetor kurang lebih 4500 Liter. 

4. Untuk pengirimannya itu pertahap  berapa liter dalm sekali pengiriman ? 

Jawab : “itu  kita kirim setiap minggu, setiap minggunya kita kirim  

berapapun yang di tamping itu kita kirim” 

5. Untuk target pengirimannya itu ada gak pak ? 

Jawab : “ itu memang kita targetkan dalm setiap bulannya 1000 Liter tetapi 

memang karena memang keterbatasan SDM, sarana dan prasarana itu kita 

belum mndukung  jadi itu kita belum mencapai 1000 liter dalam sebulan jadi 

kita baru mencapai 700 Liter per bulan, atau prminggu itu biasanya 200 

Literan lah” 

6. atau perusahaan yang mungkin juga ingin menggunakan oil ini ? Dan untuk 

apa mereka gunakan? 

Jawab : “misalnya gini seperti broker istilahnya dia membeli produk kita nanti 

dia menjual lagi ke orang lain. Nah acuan kita sebenarnya ada lah kita bisa 

mandiri” 

7. Untuk biji nyamplung itu sendiri itu dapatnya dari mana pak karena yang kita 

tau biji nyamplung yang ada di BUMDes bukan dari jogja sendiri? 
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Jawab : “biji nyamplung itu kita ngambil di purworejo, kebumen dan cilacap” 

8. Dan untuk mendapatkannya itu langsung ke kelompok taninya atau gimana 

pak? 

Jawab : “kita disini kerja sama dengan orang panggung harjo dia yang 

mengakomodasi, dia yang mengambil dari sana membawa ke sini. 

9. Untuk proses pembuatan nya itu sendiri itu hingga menjadi oil itu gimana 

pak? 

Jawab : “dari buah nyamplung itu kita pilih dulu yang sudah tua yang warna 

coklat itu di kupas kita pisahkan antara kulit dan biji nanti bijinya kita 

keringkan empat-5 hari, lalu di scrung/ giling dengan mesin penggiling, 

setelah keluar minyaknya kita endapkan 1-2 hari baru kita ambil bagian 

atasnya.” 

10. Kulit dan sisa endapan itu sendiri masih bisa di pergunakan lagi gak pak? 

Jawab : “selain minyaknya yang kita ambil kulitnya kita bisa gunakan juga 

dan kita juga bekerja sama juga dengan jual beli produsen makan ternak.” 

11. Selain di pasarkan kekonsumen solo ada konsumen lain lagi gak pak selain 

yang dari solo atau mungkin masyarakat setempat ? atau dalam bentuk 

kosmetik itu sendiri apakah sudah dipasarkan? 

Jawab : “yang kita jual ke konsumen dari solo itu kan kita jual dalam bentuk 

minyak mentah, tetapi kita juga ada finish produk  yang minyaknya sudah 

bersih  yang itu kita jual dan kita beri label sendiri panggung lestari, dan dari 

situ juga kita mengembangkan dalam bentuk produk-produk jadi seprti sabun, 
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handbody, pomade karena selain untuk kulit ini juga bisa untuk menyuburkan 

rambut” 

12. Dalam bentuk produk seperti itu untuk penentuan harganya bagaimana pak ? 

Jawab : “kita cek pasar dulu  mulai dari beberapa kita mencari dan membeli 

beberapa sampel  produk-produk lain itu kita bandingkan saja” 

13. Setelah itu produk yang di sahilkan itu sudah memproduksi  sendiri atau 

bekerja sama dengan oknum lain untuk pembuatan kosmetik? 

Jawab : “kita memproduksi sendiri, mulai dari coba-coba akhirnya berhasil’ 

14. Apakah produk kosmetik itu sudah mulai di pasarkan pak? 

Jawab : “ produk sudah jadi tinggal di pasarkan, selain itu kita masih butuh 

beberapa tahapnya seperti  izin edar dan lainnya.” 

15. Untuk target  pnjualannya itu ada target konsumen sendiri gak pak seperti 

khusus untuk dewasa atau semua umur? 

Jawab : “ untuk saat inikita membuat untuk semua kalangan, setidaknya kita 

mencoba menggantikan produk-produk yang ada di panggung harjo,  harapan 

kita yah semua masyarakat panggung harjo menggunaka produk kita”. 

16. Selama dalam tahun ke tahun masalah-masalahnya yang sering terjadi sperti 

apa? Atau masalah terbesarnya? 

Jawab : “biasanya bijinya busuk, dan kita membutuhkan tempat yang luas dan 

juga dari harga pasarannya,  untukmasalah paling besar adalah sarana dan 

pasarana karena tidak banyak yang memproduksi nyamplung ini jadi kita 

benar-benar dari  ide gagasan menciptakan sendiri, coba-coba keterbatasan 
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kita juga pada alat jadi alat yang ada di sana itu ada produk kita buat sendiri 

sebenarnya kita masih kurang untuk alatnya sendiri seprti pengering dan 

pengendapan jadi tanpa harus kita menunggu mngendap” 

17. Untuk biji nyamplung itu sendiri apakah termasuk buah/biji yang musiman 

atau hanya dalam suatu daerah tertntu ? 

Jawab : “dulunya pohon nyamplung itu di tanam dari zaman penjajahan 

belanda, jadi dulu selain kayunya yang besar-besar, itu biasanya ada di pinggir 

pantai untuk  menahan angin laut karna zaman dulu sengaja di tanam  ketika 

dia jatuh dan kebawa ombak itu makanya dia tumbuhnya di pinggir-pinggir 

pantai. 

18. Untuk pengelolaan dan semua manajemennya itu total berapa karyawan pak ? 

Jawab : “ total itu 8 orang, ada kepala unit operator alat, financial dan juga ada 

yang bagian marketing.” 

19. Pernah ada pelatihan untuk karyawan gak pak? 

Jawab : “tidak ada mbak jadi bisa di katakana otodidak.” 

20. Untuk di RPS atau bapak sendiri itu membawahi minyak nyamplung saja atau 

gimana pak? 

Jawab : “ sama dengan minyak jelantah jadi selain taman oil tetapi juga use 

cooking oil tetapi untuk minyak jelantah itu sendiri skarang sedang mandet 

yang dulunya kita kerja sama dengan Danon sebagai supplier dan mereka 

gunakan untuk bahan campuran solar, nah di bulan oktober atau  menjelang 

November itu udah gak minta lagi jadi stock kita masih banyak” 
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21. Untuk sejarahnya terfikir untuk menggunakan kinyak jelantah sebagai unit 

usaha itu gimana pak ? 

Jawab : “sebenarnya minyak jelantah itu udah lama jadi bukan kita yang 

memprakasa jadi dulu minyak jelantah itu bingung mau di jadikan apa? Jadi 

dulu di jadikan minyak curah untuk minyak yang tidak ada labelnya itu yang 

sebenarnya itu minyak jelantah yang sudah di saring, sebenarnya juga itu 

sudah tidak layak pakai karena itu tidak baik untuk kesehatan, maka dari itu 

kami berinovasi bagaimana caranya minyak jelantah ini sudah tidak dapat di 

manfaatkan lagi untuk memasak jadi minyak jelantah ini masih bisa 

bermanfaat tetapi untuk bahan bakar, tetapi alat kita rusak, jadi kita hanya 

menjalankan filterisasi.” 

22. Karena yang di supplier Danon itu kan mandet ni pak nah itu pemasukannya 

gimana pak? Karena waktu kita di lokasi spertinya ada masyarakat yang 

membeli menggunakan jerigen literan  untuk apa yah ? 

Jawab : “jadi kita tetap menerima supplier bukan hanya dari Danon tapi juga 

dari pengepul tapi dengan syarat kita harus tau notabennya untuk biodiesel.” 

23. Karena yang saya fikir untuk apa oknum masyarakat ini membeli? Takutnya 

untuk disalahgunakan 

Jawab : “selagi kita masih menjual ke masyarakat atau pengepul itu sendiri 

hanya dalam jumlah kecil tidak masalah, dan memang untuk hal seperti itu 

kita juga harus tau dulu pelanggan ini gunakan untuk apa jadi tidak ke 

sembarang orang.” 
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24. Untuk minyak jelantah itu sendiri dapatkan dari mana pak apakah ada supplier 

atau ada masyakarat sendiri yang suka rela memberikan minyak jelantahnya? 

Jawab : “kita beli dari warga adapun kita membeli dari supplier besar, ada 

juga dari individu , restoran, hotel ataupun catring-catring kita sudah bekerja 

sama.” 

25. untuk bahan itu sendiri di beli dari harga berapa? 

Jawab : “dulu kita beli sampai 4000-5000 per liter, sebenarnya harga beli kita 

ini sudah termasuk besar, sebenarnya dari pembelian minyak jlantah sendiri 

kita tidak mencari profit tetapi lebih ke benfit jadi yang kita harapkan 

masyarakat tidak mengkomsumsi lagi minya jelantah tersebut atau tidak di 

buang sembarangan” 

26. tetapi pak sampai saat ini apakah masyarakat tau tentang minyak jelantah ini 

pak? 

Jawab : “iyah masyarakat sudah tau, bahkan sekarang mereka sendiri sekarang 

yang menjual minyak jelantahnya ke kami.” 

27. Untuk yang bapak jual itu berapa per liter? 

Jawab : “ itu untuk jual ke Danon itu  7250 per liter.” 

28. Lalu untuk harga yang masyarakat yang beli itu kisaran harga berapa pak? 

Jawab : “ jadi semenjak Danon berhenti itu kita stop, jadi kita nunggu danon 

lagi, kalau memang ada yang beli dari beberapa masyarakat itu masuknya ke 

pak toto.” 

29. Untuk keuanganya nanti itu masuk ke laporan RPS atau minyak jelantah? 
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Jawab : “itu masuk ke keuangan RPS.” 

30. Tapi ni pak sebelum PT Danon berhenti penghasil terbesar itu dari mana pak? 

Karena bapak kan manajer dari kedua  unit ni? 

Jawab : “itu jelas nyamplung, karena emang nyamplung itu kan udah ada kan 

jadi meskipun kan alat-alatnya dulu buatnya mahal.” 

31. Yang mengatur laporan keuangan di kedua unit ini siapa pak? 

Jawab : “saya sendiri” 

32. Biasanya laporan apa saja pak yang di sajikan yang akan di laporkan ke mbak 

alif? 

Jawab : “kalau bulan desember itu kita yah semacam laporan keuangan kas 

masuk atau kas masuknya atau laba ruginya.” 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

NAMA : Mastika Retno Raharjo 

UMUR : 26 Tahun 
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DIVISI : Staff Keuangan Kampung Mataraman 

ALAMAT : Krapiak Wetan  Rt 12, Panggung Harjo, Sewon Bantul. Yogyakarta 

WAKTU : 14 Februari 2019 ( 15:30 ) 

1. Mbak bagian apa di manajemen kampong mataraman? 

Jawab : “sebenarnya bisa di katakan  kasir tetapi karena sekarang sudah 

terbentuknya manajemen jadi sekarang staff keuangan kampong mataraman” 

2. Bagaimana sejarahnya kampong mataraman ? 

Jawab : “awal mulanya desa memang punya tahan sebesar 6 Hektar tetapi 

baru yang sudah digunakan 2 hektar dulunya kampung mataram berdiri sejak 

juli 2017 awalanya 2 limasan terus  bangunanya  dengan tema ndeso, yang 

kerja disini pun orang-orang asli panggung harjo, dan yang diutamakan adalah 

kaum rentan, untuk konsepnya dulu pak lurah membuatnya konsep 

mataraman islam zaman dulu emang sengaja dibuat ndeso-ndeso gitu, 

awalnya kita meningkatkan pemberdaan langsung kita buka warung tanpa ada 

pengelolaan yang professional, yang penting warga desa bisa terbantu, karena 

kita kan salh satu desa terbaik, awalanya karena ada rembuk desa nah dari situ 

desa kita mulai dikenal, awalnya kita juga belum siap bahkan dari 

pengelolaannya juga belom siap tapi kita animo masyarakatnya sudah tinggi, 

awal-awal memang kita juga masih seadanya dengan yang pengelolaan 

keuangan juga masih belum ada, bahkan kita juga dulu belum punya gudang, 
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yah asal jalan dan baru terbentuknya manajemen itu sejak maret 2018, 

semenjak manajernya sudah ganti kan yang sekarang manajernya sudah 

jurusan tata boga jadi lebih tau, dan mulai sudah mulai ada gudang karena 

masalah terbesar adalah gudang karna dulu kan barang yang masuk dan keluar 

tidak di catatat, dan juga masak juga gak tau habis berapa, untuk sekarang 

juga kita sudah ada HRD jadi sudah tau kita tuh omset banyak tapi juga yang 

di gunakan juga banyak , tapi sekarang kan juga udah stabil dan kita juga ada 

kerjasama salah satunya itu kaya Bakmie khadin sistemnya bagi hasil, untuk 

yang bagian gubuk-gubuk itu akan di jadikan pasar-pasar desa, yang jualan 

juga orang-orang desa juga tetapi belum terlaksanakan, yang lebih terjangkau 

kan biasanya jauh banget kan.” 

3. Untuk yang penjualan cendra mata yang di depan itu produknya asli dari desa 

atau memang ada kerja sama juga? 

Jawab : “oh itu titipan dari ibu-ibu pkk dan juga ada yang dihasilkan sendiri.” 

4. Untuk bangunan kaca yang di depan itu untuk apa mbak? 

Jawaban : “itu adalah working speech itu baru operasionalnya januari, itu 

yang mengelola manajemen sendiri tapi termasuk dari bumdes, itukan untuk 

para bisnis online yang tidak ada kantor, atau untuk pertemua-pertemuan bisa 

disitu.” 

5. Kenapa konsep yang untuk working speech ada di depan padahal kan konsep 

dari kampong mataraman kan mau jadikan ndeso? 
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Jawab : “karena kan emang mataram kana da bagiannya plataran  yang cws 

tadi jro beteng, karena sebenarnya ada camprang dari luar dengan asli 

desanya” 

6. Untuk keunggunlan kampong mataraman sendiri itu apa mbak? 

Jawab: “kita untuk keunggulan kan emang menerapkan ndeso dan juga 

mengutamakan sandang pangan papan, sama  penanganan official, yang 

benar-benar mau kita angkat, dan untuk outbound pun nanti akan kita adakan, 

sama nanti muter ke agro ke bahan makanan yang tersaji, kaya pengenalan 

lodeh itu contohnya, dan juga dari padinya asli punya daerah, tanpa micin 

juga” 

7. Outboundnya itu nanti dimana mbak? 

Jawab: “itu biasanya kan ada tanah luas disna atau gak di kolam sebelah barat 

yang sebelah sana yang lebih besar.” 

8. Untuk faktor penghambatnya apa aja mbak di kampong mataraman ini? 

Jawab : “faktor penghambatnya malah ke SDMnya karena SDM yang rendah 

kan untuk bisa memahami kan ke mereka aturannya  butuh lama, kalau di 

suruh lari kan tidak mungkin bisa langsung cepat.” 

9. Untuk karyawan kampong mataraman ini apakah ada pelatihannya mbak? 

Jawab : “belum ada tetapi memang sudah di masukan kan dalam perencanaan 

kita, di program kita Cuma untuk realisasinya belum.” 

10. Dari 6 Hektar kan yang baru terpakai 2 hektar dan sisanya untuk di jadikan 

apa ? 
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Jawab : “itu rencananya dari bumdes aja, karena takutnya adanya perubahan .” 

11. Mbak selaku yang membuat laporan keuangan kampong mataraman sendiri 

apakah pernah mengalami ketidak tepatan waktu saat pelaporan? 

Jawab : “ tidak sih yah, karena kan kita memang sudah ada jadwal 

pelaporannya persemester ada kesepakatan juga setiap akhir bulan saya harus 

segera sudah laporan.” 

12. Kalau perbedaan pembiayaannya setiap tahunnya? 

Jawab : “kalau untuk pembiayaan sih gak jauh beda, tapi di awal-awal untuk 

keuangan itu tadinya belom ada pajak tetapi sekarang kan sudah dari bulan 

july sudah ada pajak, dan juga lebih ketata jadi jika memang butuh biaya 

sekian jadi lebih ketata klo dulu kan klo kita beli yah beli aja tanpa di catata, 

tau-tau nanti waktu gajian bingung uangnya segini” 

13. Untuk pelaporannya itu berapa kali mbak? 

Jawab : “ada yang bulanan, pertengah bulanan dan juga akhir tahunan.” 

14. Untuk kampong mataram ada berapa karyawan mbak? 

Jawab : “49 orang ada banyak ibu-ibunya tetapi memang masih kurang juga 

karena dengan lahan sebesar ini dengan karyawan segini kita masih sangat 

kurang, kalau untuk parkiran depan itu bukan masuk ke kita.” 

15. Untu banguna yang depan ringroad / pinggir jalan itu nantinya akan 

digunakan untuk apa yah ? 

Jawab : “nanti itu untuk dijadikan gedung wedding ,  kalau yang di kelurahan 

kan itu gedung serba guna nah nanti itu akan di pindahkan kesini semuanya, 
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dulunya ini juga untuk wedding juga klo biasanya ada yang menginginkan 

konsep outdor.” 

16. Untuk perbedaan pendapatan dari tahun ke tahun gimana mbak? 

Jawab : “meningkat mbak, tetapi untuk omset masih stabil dan yang 

membedakan itu adalah pengeluaran jadi maksudnya lebih tertata klo 

sekarang kan pengluarannya bisa stabil bisa di lihat.” 

17. Untuk tahun kemarin  omsetnya berapa mbak? 

Jawab : “untuk kemarin  hampir 300 mabk, kemarin itu kita totalnya itu 5,2 

tetapi itu 3,8 itu hasil dari kampong mataraman tetapi pengluaran kita 3,6 

karena kita memang bukan profit oriented yang jadikan kita memang untuk 

mensejahterakan masyarakatnya” 

18. Untuk karyawannya kampong mataraman ini memang di pilih oleh pak lurah 

atau membuka untuk umum? 

Jawab : “gak sih kalau awal kan Cuma  5 orang dan juga awalnya kan kan air 

yang digunain kan masih air yang kuning dulu, kan pak lurah juga melihat kan 

dari masayarakat yang kurang mampu yang memang mempunyai  skill, dan 

juga di test dan juga biasanya dari mulut ke mulut yang butuh pekerjaan tetapi 

memang orang-orang yang bertidak kecukupan.” 

19. Untuk mbak sendiri sebagai staff keuangan dan juga yang membuat laporan 

keuangan apakah mbak tau SAK ETAP? 

Jawab : “untuk basicnya saja pak lurah sendiri lulusan farmasi , di manajemen 

kantor juga rata-rata bukan dari akuntansi murni dan saya sendiri juga 
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basicnya adalah lulusan geografi  jadi memang setidaknya kita sebagai staff 

keuangan kita harus paham dasar-dasarnya dan juga kita ada pelatihan dari 

akuntan dan konsultan akuntan yang mengjari kita dalam menyusun laporan 

keuangan yang awalnya saya hanya membuat laporan arus kas tetapi kan 

memang kebutuhan laporan keuangan tahunan dibutuhkan jadi saya juga 

harus menerapkan laporan keuangan yang lengkap. Kan saya juga basicnya 

bukan keuangan  jadi memang harus lari dan juga kan saya sndiri buat laporan 

keuanganya tapi sekarang saya ada yang bantu, nanti ada pencatatan dari kasir 

dan yang membelanjanya .” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 

NAMA :  Alif Nur Aini 
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UMUR :  25 Tahun 

DIVISI :  Bagian Keuangan 

ALAMAT :  Krapiak Kulon Rt 09, Panggung Harjo, Sewon Bantul. Yogyakarta 

WAKTU : 07 Februari 2019 (10.00) 

1. Apakah mbak yang menyusun/mengatur semua  laporan yang ada di BUMDes 

panggung harjo? 

Jawab :  “saya buatnya untuk per unit saya buat semua unit kecuali kampong 

matraman” 

2. Untuk kampong mataraman itu di buat laporan keuangannya oleh siapa? 

Jawab: “Mbak Tika” 

3. Laporan apa saja yang yang disajikan di BUMDes panggung harjo? 

Jawab : “saya yang membuat laporan kas masuk dan kas keluar jadi kas 

masuk yang di unit KUPAS , swadaya desa, dan manajemen kas masuk di aku 

nanti aku juga yang  ngelola kas keluarnya. Di system  kupas itu kan manajer  

mengajukan semacam un jadi perminggu itu mengajukan un misalnya minta 

un 500 untuk satu minggu  nanti yang membelanjakan manajernya terus nanti  

manajernya laporan ke saya” 

4. Pengeluaran yang di pakai itu apakah stabil? Atau pernah naik atau turun? 

Jawab:  yah tergantung kalau misalnya sudah habis yah segitu 
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5. Untuk  laporan keuangan yang di terima dari setiap unit itu berapa kali dalam 

sebulan? 

Jawab : manajer yang langsung laporan ke aku jika memang setiap ada kas 

masuk atau kas keluar manajer biasanya  langsung laporan ke aku, misalnya 

memang ada dana operasional yang memang harus di keluarkan baru minta ke 

aku” 

 

6. Apakah setiap unit melaporankan keuanganya itu tepat waktu? 

Jawab: “biasanya meskipun tidak tepat waktu  itu tetap aku minta laporannya, 

jika misalnya manajer belom melaporan kan un yang sekarang maka manajr 

tidak  boleh  mengajukan operasional lainnya” 

7. Apakah BUMDes panggung harjo ini sudah menrapkan SAK ETAP? 

Jawab : “kalo kita sudah menerapkan standar akuntansi karena kita juga 

membuat laporan arus kas, laporan laba rugi dan juga neraca” 

8. Apakah sebelumnya mbak pernah mendapat sosialisasi tentang SAK ETAP ? 

Jawab: “kalau  standar akuntansi  itu pakai laporan tahunan per semester, 1 

tahun itu ada 2 kali laporan dan juga ada laporan per unit juga dan nanti di 

akumulasi menjadi satu menjadi laporan keuangan dan juga laporan keuangan 

narasi, dan biasanya kita pakai akuntan keuangan untuk  penyelsaian laporan 

keuangannya, apalagi di akhir tahun biasanya kita pakai di akhir tahun” 

9. Pernah gak mbak punya kendala selama pencatatan? 
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Jawab : “memang diusahakan laporan keuangan yang di catat itu harus benar, 

uang yang ada dngan laporan yang kita buat harus benar,kalo enggak nanti 

malah jadi kesalahan besar jadi memang harus telandan dan teliti berdasarkan 

uang yang ada” 

10. Terkait masalah yang ada di kupas, seperti petugas yang mengambil sampah 

itu kadang mendapat tips dari pelanggan, apakah itu akan masuk ke laporan 

kas masuk? 

Jawab: “itu biasanya ada, warga biasanya ngasih untuk karyawan, di kupas 

sendiri kan ada retribusi yang di kasing langsung ke petugas, kadang memang 

mendapat uang lebih itu adalah hak karyawan, itu adalah memang sudah 

rezeki mereka” 

11. Apakah perkembangan laporan keuangan BUMDes panggung harjo ini setiap 

tahunnya seperti apa mbak? 

Jawab ; “kita di kan mandiri di 2017 udah kelaporan per semester  1 dan 2 dan 

untuk 2008 ini sudah meningkat  2x lipat jadi awal tahun 2017 sekitar 2 m dan  

sekarang mencapai  5,1 M” 

12. Apakah selama ini laporan yang dihasilkan sudah mencapai tujuan yang di 

harapkan? 

Jawab : “iyah memang kita kan juga dituntut untuk itu juga dalam laporan” 

13. Investasi awal BUMDes panggung harjo atau investasi lainnya dari mana? 

Jawab : “kalau pemodalan awal memang itu dari desa, tetapi itu stop dari 

2007 sampai 2016 sedangkan 2017 itu kita sudah mandiri jadi mutar pakai 
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dana sendiri, ada investor kemarin 2018 kita kerja sama dengan perusahaan 

___ itu kita mem PT kan 2 unit usaha kami minyak jelantah dan nyamplung  

itu pakai investor penanam saham” 

14. Apakah  laporan yang dihasilkan oleh kampong mataraman akan di satukan 

dengan laporan keuangan semua unit? 

Jawab : “jadi setiap semester  1 dan 2  akan ada laporan pertanggung jawaban 

ke PEMDA dan BPD sebagai wakil masyarakat, dan itu semua laporan 

keuangannya dan narasinya nanti di akumulasi” 

15. Untuk KUPAS laporannya yang di laporan itu apa saja mba? 

Jawab : “di kupas sendiri itu kana da 2 pendapatan yang memang hasil  

retribusi dan penjualan rongsok, nah rongsok itu pak Toto yang jual dan uang 

cash nya nanti pak toto berikan ke saya, untuk  iuran retribusi itu kan yang 

menarik adalah mbak peni dan nanti dari retribusi kolektif itu di serahkan ke 

saya.” 

16. Untuk pengelolaan nyamplung dan  minyak jelantah itu yang mengurus siapa 

mbak? 

Jawab: “ kalau untuk nyamplung dan minyak jelantah itu sudah urusannya 

dengan PT” 

17. Untuk laporan keuangan BUMDes ini pihak ke tiga atau pihak lain itu bisa 

gak mbak melihat kondisi laporan keuangan BUMDes? 

Jawab : “oh untuk lapora  tahunan itu kita perbolehkan bahkan memang mau 

di copy juga gak masalah karena memang kita menyediakan untuk umum, kan 
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kita juga membuat laporan aplikasi jadi selain kita menggunakan excel kita 

menggunakan aplikasi dalam pencatat laporan kuangan .” 

18. Sebenarnya tujuan dari BUMDes ini seprti apa sih mbak? 

Jawab : “kita itu kan juga mengelola sumber daya jadi yang kita kelola dan 

hasilkan itu bukan hanya dari segi benfitnya saja.” 

19. Bagaimana hubungan atau ketrlibatan pak lurah dengan BUMDes anggung 

harjo ini mbak? 

Jawab: “keterlibatan pak lurah tetap ada karena pak lurah juga selaku 

penasihat, biasanya juga selalu ada rapat 2x dalam seminggu.” 

20. Apakah karyawan BUMDes panggung harjo seblumnya pernah mndapat 

pelatihan untuk system bekrja di BUMDes ini sendiri? 

Jawab : “ tidak ada, tetapi itu mnjadi bentuk wacana kami jadi baru di 

rumuskan, karena kami kan juga butuh seperti pelatihan seprti itu karena 

untuk menambah kopetensi kita juga dan itu baru kami rumuskan untuk 

pelatihan karyawan.” 

21. Untuk faktor penghambat mbak selaku bendahara itu biasanya seperti apa 

mbak? 

Jawab : “yah biasanya yang menghambat itu biasanya manjer setiap unit itu 

telat untuk mmberikan laporan, yang seharusnya sudah selsai tapi kan karena 

faktor itu jadi terhambat” 

Lampiran 7 

NAMA : Karyawan Kupas 
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LOKASI : Rumah Pengelolaan Sampah (RPS) 

1. apakah selama bapak bekerja disini bapak nyaman ? 

Jawab :  

a. Longgar (pemilah ) : “yah nyaman dari hujan panas saya masih bisa 

kerja, kalau dulu kan saya mulung kalo ujan gak bisa nyari duit” 

b. Kamijan (penarik ) : “nyaman mbak tapi yah kadang gtu suka di protes 

sama warga kalo telat ngambil, padahal motornya yang rusak jadikan 

gak bisa narik” 

c. (pemilah) : “nyaman mbak kalo disini kadang yah itu adanya aturan 

dari atas yang, tuntut kita kerja lebih maksimal padahal mereka tau 

yang kerjadi disini rata-rata dari dinas panti sosial yang memang 

kemampuannya segitu dan saya pernah tanya memilah yang maksimal 

itu seperti apa? Tapi mereka gak bisa jawab” 

 

 

 

 

 

2. Ada gak pak masalah atau keluhan selama kerja di kupas ? 
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Jawab : 

a. Supriadi (pemilah ) : “yah paling kalo motornya rusak kita gak bisa 

kerja, sarung tangan juga kadang suka telat padahal harusnya 2 hari 

sekali ganti kadang kita harus beli sendiri nanti uangnya minta ganti, 

sama kadang yah disini saya pernah berantem mbak sama orang disini 

karena kadang becandanya suka keterlaluan.” 

b. Ridwan (pemilah) : “yah paling itu mbak kalo ada sampah yang kya 

paku, beling kadang kan bahaya, dulu saya pernah kan juga sampah 

kan bau kan.” 

3. Saran dari bapak untuk kupas kedepannya pak? 

Jawab : 

a. Sebian (pemilah) : “yah semoga sarung tangannya gak telat lagi, 

semoga ada kenaikan gaji” 

b. Misgiyat (penarik) : “yah semoga motornya di tambah, kalo di 

perbaiki gak telat lagi, sama kalo bisa naik gaji mbak” 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 
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NAMA : Mayarakat Panggung Harjo (Pelanggan Kupas) 

LOKASI :  Krapiak Kulon, Panggung Harjo, Sewon Bantul, Yogyakarta 

1. Bagaimana selama ibu berlangganan dengan kupas apakah pernah ada 

masalah yang terjadi atau keluhan ibu terhadap kupas ?  

Jawab :  

a. Warga Rt 10 : “kita sebenernya bayar berapa aja mau tetapi yah 

tolong yang pelanggan di dahulukan terlebih dahulu karena kalau 

yang gk terdaftar diambil kadang mereka ngasih uangnya langsung 

jadi sampah kita yang langganan jadi numpuk dan itu bikin bau” 

b. Warga RT 07 : “biasanya seminggu 2x  di ambil tapi biasanya kalo 

kalo ada sampah yang lebih biasanya kan ada acara besar, jadi 

palingan ngasih ke petugas yang ngambil sampah buat tip.” 

c. Warga  RT 09 : “biasanya pengambilan 2x katanya alatnya rusak 

atau petugasnya sakit jd kadang gak tepat waktu itu pada protes 

karena sampahnya numpuk, dan ada beberapa tempat yang katanya 

mau ngasih sendiri ke petugasnya, tapi yah orangnya juga gk mau 

tetep mau bayar langsung.” 
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2. Bagaimana masukan ibu untuk kupas biar ibu juga tidak merasakan 

dirugikan? 

Jawab :  

a. Warga  RT 09 : “ kalau biasanya  yang ngambil sampah orangnya 

jangan itu-itu aja karena biar ketauan setiap ngambil sampah orang-

orang yang terdaftar di kupas lebih gampang, sama kayanya truck 

kecil yang digunain kadang pinggirannya gk di kasih papan jadi 

kadang sampahnya suka jatuh ke jalan” 
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Lampiran 9 

TABEL 4.1. 
RETRIBUSI PELANGGAN KUPAS 

KATEGORI TARIF RETRIBUSI 

RT Umum Rp 15.000 – Rp 20.000 

RT Khusus Rp 20.000 – Rp 30.000 

RT Miskin Rp 13.000 – Rp15.000 

Rumah Sewa/Kos-kosan Rp 20.000 – Rp 100.000 

Toko Kelontong Rp 20.000 – Rp 30.000 

Minimarket Rp 30.000 – Rp 150.000 

Warung Makan Rp 25.000 – Rp 60.000 

Restoran Rp 350.000 – Rp 600.000 

Layanan Publik Rp 40.000 – Rp 100.000 

Sumber : Toto Sudiarto, Laki-laki, 39 Tahun, (Kepala Unit Kupas (RPS), 18 Februari 

2019) 
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Lampiran 10 

TABEL 4.2 
RETRIBUSI RUKO PANGGUNG/REST AREA NUMANI 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : Junaedi, Kepala Unit Swadesa, 16 Februari 2019 

 

TABEL 4.3 
RETRIBUSI PANGGUYUBAN PANGGUNG HARJO 

JUMLAH YANG TERJUAL RETRIBUSI 

Tidak Laku Rp. 5000/pedagang 

1-199 Dagangan Rp. 10.000/pedagang 

200 - 250 Dagangan Rp. 20.000/ pedagang 

250 – Tak Terhingga Rp. 25.000/pedagang 

  Sumber : Junaedi, Kepala Unit Swadesa, 16 Februari 2019 

TABEL 4.4 
RETRIBUS PANGGUYUBAN KM DAN RPS 

 

 

       Sumber : Junaedi, Kepala Unit Swadesa, 16 Februari 2019 

KATEGORI PEDAGANG RETRIBUSI 

Pedagang Tetap Rp.150.000/bulan (pedagang) 

Pedagang Tidak Tetap Rp.50.000/bulan (pedagang) 

Asongan Rp.30.000/bulan (pedagang) 

Juru Parkir Rp. 75.000/bulan (pedagang) 

RETRIBUSI 

Rp. 25.000/pedagang 
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KUPAS 
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Tamanu oil 
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Minyak Jelantah 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

Kampoeng Mataraman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


