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Yuli (Moderator) 

Assalamulaikum wr. wb.  

Sambil menunggu audio kita mulai saja. Yang saya hormati Bapak Bambang Hudayana dan 

Bapak Direktur IRE. Terima kasih. Kami senang acara ini selalu dihadiri oleh peserta yang 

mempuyai perhatian pada isu-isu yang diangkat IRE. Ternyata yang datang tak itu-itu saja, 

yang meminati diskusi di IRE sangat banyak dan variasi. Yang datang tergantung isu.  

Pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan temanya Pemembangan Ekonomi Lokal 

Berbasis Aset desa yang berkaitan dengan isu besar imlementasi UU Desa. Kita akan 

brediskusi dengan tiga narsum, dua narsum akan datang agak terlambat. Pak Sarbini ada 

takziah ada warganya yang meninggal, dan Pak Ton Martono juga ada kegiatan mendadak. 

 Kita sudah bersama Mas Doktor Bambang Hudayana. Sebagai peneliti seior semangatnya 

selalu muda. Beliau sebagai kepala Departemen Jurusan Antropologi UGM. Pengalaman 

beliau akan unik sebagai antropologi dan menekuni isu ekonomi lokal. Sebelum memulai kita 

mendengarkan sambutan Pak Sunaji Zamroni direktur eksekutif IRE. Monggo sepatah dua 

patah kata. 

Sunaji 

Selamat siang. Assalamu alaikum wr. wb. 



Teman-teman di IRE ini galau karena perkembangan terkini, termuktakhir, BUMDES itu 

kemana-mana. Sebenenarnya kita ingin mengelaborasi BUMDES mau dibawa kemana. Ini 

ada dua narasi besar yang saling berjalan, saling bertubrukan dalam sekuel tertentu. Narasi 

pertama, arus industrialisasi. Aset-aset desa didekati dengan nalar ekstratif dan industrialisasi 

aset-aset desa.  

Narasi kedua, termasuk bagaimana BUMDES sebagai instrumen memberdayakan masyarakat 

di desa. Soal social entrepreneurship, penghidupan berkelanjutan, dan lain-lain. Dari dua 

narasi ini penting untuk kita diskusikan. Seperti apa desa-desa atau pihak luar yang 

mengerumuni desa sedang berkonsenstrasi. Makanya ini ada Bapak Bambang Hudayana bisa 

memberi insight yang penting. Pendekatan budaya harus kita masukan di desa. Jangan sampai 

lebih ke perspektif industrialisasi.  

Teman-teman NGO, perangkat desa, mahasiswa, dan lain-lain bisa berbagi insight. Ini bapak 

Kepdes Sarharjo bisa mendampingi. Di Sariharjo memiliki peluang untuk mandiri. Desa ini 

jadi pusat kuliner di Jogja. Teman-teman di desa memanfaatkan peluang ini menjadi konsen 

BUMDES.  

Ada Pak Ton Martono, ini menurut kami dalam berbagai studi kompratif tentang ekonomi 

lokal, ini salah satu ikon role mode Karangrejek. Ini insight-nya lebih kuat daripada ekonomi 

desa. Dia juga membangun suatu value yang bergerak dengan mereka. Mereka bisa 

menghimpun uangnya yang receh jadi miliaran, dan jadi rest area. Dan itu tanpa berhutang 

ke perbankan. Kemudian dia tak makai pendekatan UMR. Kita punya produk juga, atau 

teman yang kita dampingi agak melenceng juga. Kita mempertanggungjawabkan juga, upaya 

kita yang tak selalu mulus dan lancar. Ini penting untuk kita elaborasi.  

Yang penting di desa  kita bangun value. Apakah BUMDESA penting membangun 

transformasi ekonomi? Di atas aset-aset itu, penting bisa kita elaborasi. Sayangnya dua 

narsum terlambat. Pak Bambang punya kesempatan yang luas. Kita akan mengkampaneyekan 

narasi kedua. Instrumen memberdayakan masyarakat di desa. Kalau bertemu di persimpangan 

jalan dengan nalar industrialisasi nanti kita dialog. 

Yuli 

Terima kasih Mas Naji atas sambutanya, inline dengan amanat UU Desa. UU Desa telah 

berjalan hampir lima tahun. Kita tahu bahawa dalam UU Desa mengamanatkan, meskipun 

bukan obligasi, UU Desa memberi kesempatan pengembangan ekonomi lokal. Namun dalam 



perkembangan sejauh ini, spirit UU Desa dalam mengembangkan UU Desa tidak begitu saja 

diterjemahkan di semua desa. Ada desa yang mendekati spirit UU Desa. Tetapi juga banyak 

sekali desa yang menterjemahkan melenceng. Melenceng seperti apa? Spirit lokalitas yang 

kemanfaatannya diproyeksikan untuk meningkatkan layanan dasar masyarakat yang belum 

beruntung, belum banyak dilakukan.  

Banyak BUMDESA yang oritentasinya profit. Desa Ponggok BUMDESA terbaik, padahal 

hasil kajian kami tekuni, model di Ponggok itu tidak sesuai  inline BUMDES. Diskusi kali ini 

kami berharap narsum bisa mengajak kita mendiskusikan persoalan itu. Seperti apa 

pengembangan ekonomi lokal yang sesuai. Juga problem apa yang dihadapi dalam 

pengembangan ekonomi lokal.  

Kami menghadirkan tiga narsum. Bambang Hudayana yang punya kajian kkhusus secara 

detail dan menarik. Kita juga nanti melibatkan Pak Ton Martono, adalah contoh baik yang 

berhasil kami identifikasi. BUMDES memecahkan persoalan di desa. Ketika BUMDES 

berhasil besar, orientasi lebih banyak ke kemanfaatan sosial.  

Pak Ton berhasil mengalokasikan lewat pengembangan ekonomi lokal untuk kegiatan sosial. 

Hasilnya untuk belanja, memperbaiki layanan dasar, kelangkaan permodalan, mengatasi 

kesulitan anak desa yang tak bisa akses pendidikan, juga alokasi-alokasi problem riil di desa. 

Tadi juga disinggung, Pak Ton gak make pendekatan ukuran-ukuran yang selama ini cari 

keuntungan, kemudian karyawannya harus standar UMR. Yang bisa pada suatu saat 

mengaburkan spirit sosial. Pak Ton meneguhkan spirit aktivisme kebersamaan dan 

sukarelawan. 

Kita juga mengundang Pak Sarbini, Kepdes baru. Pihak desa sering mengeluh kesulitan piye 

BUMDESA dilihat dari profil desa yang punya aset potensial. Sejauh ini belum berhasil 

diwujudkan karena menghadapi banyak persoalan. Pak Sarbini ini melengkapi, menambah 

bumbu dari diskusi kali ini. Langsung saja saya persilahkan. Pak Bambang Hudayanana 

sebagai pemantik. Waktu dan tempat saya persilahkan. 

Bambang 

Terima kasih Mas Yuli. Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. 

Saya dapat pengantar yang bagus sekali dari Pak Naji dan Pak Yuli. Saya hanya menambah 

sana sini. Ketika diajak urun rembug, sekarang era digital. Semua yang datang pinter-pinter 

semua, aksesnya lebih besar. Saya coba materi bahan apa yang perlu dibahas. Yang ingin 



saya bahas, pertanyaan Mas Yuli penting. Banyak desa yang kaya raya dan luar baisa, begitu 

menarik bagi investor untuk mengembangkan pariwisiata dan usaha peternakan. Pokoknya 

kompleks untuk memanfaatkan. Akibatnya desa-desa yang tergiur godaan untuk mendapat 

keuntungan sesaat, akan terbuka berbagai macam pertumbuhan ekonomi besar. Karena 

masyarakat tak bisa diandalkan. Mereka menguasai.  

Yang jadi pertanyaan begitu banyak desa yang memiliki sumber daya yang melimpah tetapi 

tidak bisa juga mengembangkan usaha yang meningkatkan kemandirian masyarakatnya. 

Kedua, sudah punya alat, tetapai BUMDES tak sejalan dengan gagasan yang ideal. BUMDES 

jadi kekuatan masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat umumnya, tidak hanya 

kesejahteraan pejabat/pamong desa.  

Saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan membuka kembali perjalanan saya di 

IRE dan teman lain ketika bekerja di desa. Bagaimana membuat berbagai macam usaha yang 

mempunyai fungsi penting bagi kesejahteraan bersama. Saya tertarik social entrepreneuship 

desa. Jadi elemen penting BUMDES. Tanpa spirit kewirausahaan sosial, namanya usaha desa 

yang mengatasnamakan banyak orang itu berseberangan dengan nilai-nilai orang desa, juga 

ancaman sendiri terhadap ekonomi desa yang arahnya kesejahteraan bersama.  

Saya menangkap ada harapan, kalau kita membangun ekonomi desa dengan semangat 

kemandirian sosial. Cerita tentang BUMDES yang tumbuh baik bagi pemberdayaan 

masyarakat, lahir dari para wirausahawan sosial di desa. Bukan berdiri dari SK atau UU 

Desa.  

Ada embrio yang tumbuh. Adanya aktor-aktor. Kalau mau tumbuh cari aktor-aktor yang 

bekerja untuk orang banyak. Pengusaha yang bekerja untuk dirinya sendiri ada, tapi juga ada 

idola yang dipercaya banyak pihak kerja untuk pemberdayaan masyarakat. Ini cerita yang 

sering saya dongengkan; di Wukirsari, jaman Orba, pedagang di Imogiri iuran setiap bulan 

1000 rupiah, dan hasilnya luar biasa.  

Uang itu didedikasikan untuk membantu pedagang membangun usahanya. Wirausahawan 

sosial membantu perdagangan. Pedagang kalau mau pakai modal. Jumlahnya sekarang jadi 

900-an orang. Koperasi jadi KUD. Ini semangat kebanggaan aktor lokal. Dipulihkan pada 

saat reformasi.  

Saya melihat ternyata di desa banyak orang yang waras dan jadi kekuatan untuk desa. 

Mengembangkan program ekonomi lokal dengan semangat kewirausahaan sosial yang tinggi. 



Pedagang cari untung sendiri tetapi ternyata juga banyak yang bekerja bersama. Ini contoh 

yang kami lihat di Wukirsari. Kita bisa menjelajah ke berbagai daerah. Beragam usaha sosial 

tumbuh seperti orang-orang seperti ini. Nah apakah orang seperti ini muncul dari bawah atau 

kita fasilitsasi sehingga bisa mengorganisir?  

Pengalaman di Aceh melakukan dengan Kecik ketika banjir LSM dan donor dan progam 

recorvery. Ternyata ada inisiatif yang tumbuh dari tokoh tokoh warga. Pengembangan semua 

aset desa digunakan untuk kegiatan wirausaha sosial atau BUMDESA punya unit peralatan 

pertanian. Seperti traktor. Semua alat pertanian dikandangkan dalam satu tempat secara 

efsien. Ketika masyarakat dididik jiwa entrepreneur-nya waras. Bisa ambil posisi yang 

dibutuhkan desa. Juga usaha isi ulang, pendekatannya juga menghargai profesionalitas. Nah 

ini contoh, saya lihat di berbagai desa, semua bertumpu kepada sosial entrepreneur seperti 

ini. IRE ini pemberdayaan masyarakat mengandalkan entrepreneur lokal. Itu poin pertama. 

Mengapa di daerah tidak tumbuh? Karena entrepreneur tak dimaksimalkan semaksimal 

mungkin untuk mengembangkan BUMDES di masyarakat. Para social entrepreneur saya 

percaya karena punya pengalaman riil. Mereka punya kemampuan mengembangkan bisnis. 

Karena punya jiwa sosial kuat mereka tak bekerja untuk dirinya sendiri. Sehingga pasti punya 

efek positif ketika dilibatkan proses pemberdayaan masyarakat.  

Kita punya banyak contoh, ada namanya Pak Sugeng dari Langeran, Sugeng Handoko. Jadi 

bukti betapa pentingnya social entrepreneur seperti ini. Agar bisa bekerja lebih responsif 

terhadap permasalahan yang dihadapi. Mereka punya daya inovasi yang tingi. Merubah 

sesuatu menjadi bernilai. Saya lihat personaly menjadi sosial entrerpreneur. Juga saya 

mengajak mahasiswa ke Kebunagung. Mereka punya trackrecord mengembangkan usaha. 

Orang-orang ini masih menjadi andalan ketika usaha jalan.  

Kalau bisa menjadi teladan, pasti ada kelmpok-kelompok oposan yang tak suka. Tapi mampu 

mengelola untuk masyarakat, banyak usaha yang besar malah dikooptasi. Entrepreneuship 

selalu berpikir usaha itu milik bersama. Saya melihat yang kedua, dimana kekuatan desa 

sehingga desa bisa mengembangkan sosial entrepreneur dan jadi kekuatan untuk BUMDES 

desa-desa.  

Ada tiga pilar. Pilar pertama sosial entrepreneur. Lalu ada Kepdes dan perangkatnya yang 

berorientasi pada pengembangan desa. Mendorong upaya tumbuh ekonomi dari akar rumput. 

Orang-orang seperti ini gampang berinisiaif seperti Pak Sugeng dan Pak Agus. Jadi kayak 

Pak Bayu almarhum, ketika ingin mengatakan kami akan survei pembatik, monggo. Tak 



langung ada surat penelitian, dan lain-lain. Ketika solusi usaha batik desa punya gazebo dan 

pasar langsung bereaksi, bermusyawarah. Jadi reaktif sekali.  

Ketika ditekan oleh BPD, ini untuk apa? Pendapatan desanya mana? Pak Kepdes bereaksi 

cepat, cari dulu pendapatan ibu-ibu. Kalau pendapatan ibu-ibu meningkat, dari 1 kg ke 5 kg, 

punya pasar luas; untuk acara desa aja ibu-ibu mau mensponsori. Ini contoh semangat 

mengembangkan ekonomi desa bukan untuk apa, tapi melayani dulu bebrrapa elemen 

masyarakat yang mampu menggerakan ekonomi desa.  

Hal-hal ini saya temui kalau di Jatim ada kelompok difabel, sekitar 40 orang. Mereka jadi 

beban desa, kalau tak ada inisiatif desa. Lalu dicari jalan keluar bagaimana buat sanggar 

pelatihan dan hasilnya positif, kemudian banyak donor dan relawan datang. Tapi buktinya 

produksinya masuk pasar. Ini jelas pamong desa punya misi.  

Terakhir desa itu juga punya program swasembada telur. Ada 75 telur kali 5 dusun, 375 

dikali 1000, setiap hari untuk beli telur dari luar. Mari kalau butuh telur beli ekonomi lokal. 

Inisiatif-inisiatif ini jadi sesuatu yang penting untuk menggerakkan ekonomi lokal, yang 

spirinya ekonomi lokal.  

Ini contoh daerah terpencil punya kekuatan seperti itu. Kita kuncinya bukan desa kaya raya, 

tapi dari SDM dari entrepreneur lokal. Nila lokal. Kedua pamong desa yang punya visi dan 

inovasi kuat. Tidak semudah dan babak belur. Karena resistensi untuk meyakinkan 

masyarakat itu yang tidak mudah.  

Orang desa kalau sejahtera sedikit dirayakan dengan katring dari luar. Digunakan sinoman 

sanak tetangga dan organik. Ini ide-ide yang cerdas dan sejalan dengan semangat desa. Yang 

ketiga mengandalkan warga yang aktif. Warga yang punya social capital untuk 

menggerakan. Megnhasilkan kehidupan yang produktif bukan model sosial yang hanya 

solidaritas saja.  

Di desa sangat mewabah arisan, kebutuhan konsumsi, tetapi kita mengharapkan warga yang 

benar-benar sangat berkepentingan bahwa perkumpulan itu bermanfaat untuk 

mengembangkan kegiatan bersama. Seperti di Wukirsari pedagang mampu berdagang saling 

percaya. Selalu menggagas ide-ide kreatif. Perkumpulan ternak dan tani, butuh perubahan 

transformasi untuk berhenti mengurusi hal-hal yang rutin.  

Bagaimana mengumpulkan tiga pilar utama ini? Ini catatan bersama. Juga bagaimana peran 

LSM atau NGO agar lebih bermakna. Saya kira demikian untuk pengantar. 



Yuli 

Teimakasih Mas Bambang, bagaimana di desa banyak muncul inisiatif baik personal atau 

kelompok yang terbukti melakukan perubahan. Menurut Pak Bambang ada tiga pilar ekonomi 

perubahan: Pilar pertama, jiwa social entrepreneurship oleh para perintis atau aktivis desa 

yang punya jiwa kesukarelawan tinggi. Yang berkembang menjadi ekonomi produkif.  

Pilar kedua bagaimana peran aparstus desa yang aktif. Yang tak langsung menanyakan 

mengko oleh opo? Mereka positif merespon ide perintis ekonomi lokal perangkat desa yang 

memiliki sense yang bertanggung jawab.  

Kemudian juga pilar ketiga apa yang disebut active citizen, bahwa peran komunitas atau 

warga yang aktif yang selalu berani menyampaikan aspirasi, terus menggalang bersama untuk 

merespon ide-ide ekonomi lokal. Saya kira itu yang disampaikan Pak Bambang. Nsrsum 

kedua Bapak Sarbini yang nanti akan menyampaikan rencana kegiatan di desanya sehingga 

desanya bisa terwujud. 

Sarbini 

Assalamualaikum wr. wb. 

Yang kami hormati direktur iRE dan jajarannya. Yang kami hormati dari kementerian desa. 

Yang kami hormati rekan-rekan Bumdes, juga kawan-kawan, saudara-saudaraku yang ingin 

merubah desa sekaligus mengisi desa dengan hal-hal yang positif. Bapak ibu dan saudara-

saudara, materi saya sudah disampaikan Mas Yuli di antaranya ada materi keluhan. Tapi 

tidak ada jeleknya, saya sadar, transisi setelah 15 tahun tak ada kepdes, ada persoalan. 

Pertama SDM kurang berani mengambil inovasi. Ngene wae yo ra popo. Gak usah legan. Itu 

yang saya hadapi saat masuk tahun 2004 di Pemdes.  

Sariharjo itu besar, ada 16 padukuhan, 309 rw, 17.400 jiwa. Luasannya sekitar 390 ha. Di situ 

ada potensi. Pertama potensi alam, kedua poensi SDM. Keluhan yang disampaikan Mas Yuli 

keluhan saya lima tahun yang belum realisasi. Pihak swasta mengirim tim expert mereka 

mengambil posisi yang strategis baik sosial dan jasa, akhirnya kami jadi penonton. Belum 

yakinnya tansisi pemerintah desa, kami membangun kepercayaan dengan entrepreneur 

Saya kecewa betul, investasi pom bensin hanya 60 juta. Saya punya segmen dana 1,2 M, 

apakah kita bisa bekerja sama? Ditolak mentah dan tak a a coment. Kami didiami satu tahun  

dan hanya diberi vouncher 2 literpoer buan itupun saya minta dengan ngglendot. Kesadaran 



yang kedua, saya duduk manis tanpa bumdes bisa dapat dari pasar, kios, dan tanah desa 

kurang lebih 1,6 M. Seandainya saya punya Bumdes bisa meningkatkan ekonomi grassrooot, 

dan tak menoleh Jakarta menajdi mimpi. 

Selanjutnya, potensi yang telah direbut orang-orang Jakarta, baik hotel, rumah makan, 

homestay, dari segi kontribusi desa menerima 1,3 tapi warga masyarakat saya jadi penonton. 

Setiap investor yang datang, mohon 25% pegawai dari Sariharjo, tapi tidak ada sama sekali. 

Perlahan-lahan keluar dan diisi orang profesional. Kalau menyodorkan tenaga, SDM 

kapasitasnya mencukupi sehingga direktur tak semena-mena membuang orang-orang di 

Sariharjo.  

Setelah kita kerjasama dengan ITB kita dapat 500 juta. Buat sumber 150 meter, mengukur 

kedalaman yang ada di Sleman dengan 113 meter. Pancaran itu bisa sampai 14 meter tanpa 

mesin. Tiga tahun berjalan. Air semua didukung dari air semacam itu. Ke depan ketika 

BUMDES berjalan akan diserahkan ke pengurus Bumdes. Tanah khas desa, termasuk air 

yang mungkin bisa dikembangkan.  

Mimpi saya sekian lama mewujudkan BUMDES terwujud. Terakhir dari sekian banyak 

potensi yang ada, lalu lintas uang yang kita kelola sekitar 7-7,5; baik pemasukan desa yang 

kami betul-betul kelola selama ini. Keluhan yang disampaikan Mas Yuli teman-teman 

memberi masukan den memantik kami semua, kami mempunyai mindset yang baru 

menangkap kesempatan yang ada. Agar tak meninggalkan perangkat desa. Karena sebentar 

lagi ada Amartya atau Indoland. 

Sekian. Mohon maaf atas kekurangan. Yang saya sampaikan jujur apa yang ada. Semoga 

kerjsama dengan IRE terwujud. Wassalamulaikum wr. wb. 

Yuli 

Terimaskaih Pak Sarbini telah menyampaikan problem-problem yang saat ini belum 

terpecahkan. Dan dapat menciptakan perubahan di desa. Langsung ke pemateri ketiga atau 

pemantik ketiga yatu Pak Ton Martono. Direktur BUMDES Desa Karangrejek. Kita bisa 

belajar dari Karangrejek dalam mengembangkan BUMDES yang strategis dan 

mengutamakan kemanfaatan sosial. Atau Bumdes transformasi ekonomi sosial desa. 

Monggo. 

Ton 



Asalamualaikum wr. wb. 

Pertama saya mohon maaf terlambat, karena dua menteri datang. Menteri desa dan menteri 

pariwisata di desa. Kedua setelah kesini ada tamu KPK, ternyata Bumdes dipakai sampel 

pembuatan neraca. Sejak pagi melayani tamu-tamu VIP. Biasa orang desa seperti itu. Kedua, 

bahwa kami telah mempersiapkan materi tapi ini diskusi saja. Desa Karangrejek dulu desa 

tertinggal, terisolir, miskin, gersang, ketika kemarau sulit air. Dan Desa Karangrejek jarang 

dijamah di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi . Tahun 80-an, Karangrejek jadi desa 

yang tak populer dijauhi kalangan pejabat yang mafiosok.  

Ketika itulah tahun 80-an gaung bersambut. Bagaimana Desa Karangrejek yang IDT bisa jadi 

desa seperti Sariharjo. Orang dengar Gunungkidul tahun 80-an kayak gitulah. Jadi potensi 

alam GK terabaikan dan belum digarap. Kami anak muda yang baru selesai sekolah, kami 

kumpulkan bagaimana kalau memajukan desa ini jadi seperti desa-desa yang lain. Kebutuhan 

pertama kami air. Sungai kering, telaga kering. Untuk membeli air tengki 90-130 ribu. Yang 

punya kambing lima tinggal 1, karena yang 4 untuk membeli minum. Yang punya mas-masan 

dan kayu jati juga untuk beli air meinum. Tapi juga ada bank plecit untuk beli air di tangki.  

Setiap tahun sekali pasti terjadi kemarau panjang. Kami menggali sumur 150 meter dari 

permukaan tanah. Setelah berhasil buat reservoir dan buat jaringan; pelanggan pertama 120 

orang. Masyarakat kota pelanggan PDAM. Tiga tahun berikutnya pelanggan bertambah terus 

karena kekuatan kita 20 liter per detik, kapur bersih, tak ada bakteri, dan 24 jam hidup. 

PDAM sehaliknya dan saingan dengan PEMDA. Kemarin pelanggannya jadi 3000-an. 

Mereka sendiri jadi pelanggan.  

Kedua, setelah produk unggulan kami muncul dengan menghasilkan PADES 78 juta, kami 

bisa mengembangkan unit usaha lain. Kita dirikan unit bank mriko biar tak ada bank Plecit. 

Mencekik, sehingga kami menghilangkan bank Plecit.  

Ketiga, kami juga mengembangkan agribisnis pertanian, kami bentuk sebagai pemotongan 

distribusi pasar, kacang, dan lain-lain beli ke BUMDES. Sebelum ada agribisnis ini tengkulak 

langsung ke petani. Lalu petani keceklik, karena harga dimainkan tengkulak. Sehingga 

tengkulak gak langsung ke petani tapi ke Bumdesa.  

Keempat kami mendirikann rest area. Kami bangun 48 kios, dengan dana 1,8 M tanpa 

pinjaman bank, banyak bank yang menawari dan kita terima. Tapi kami menolak diberi 

bantuan, karena kami modal 1 juta yang sangat rekasa sekali kami ditolak BRI. BNI ditolak, 



BTN itolak, dll. Ketika itu kemudian kami urunan. Jadi urunan per orang sekitar 900 ribu-1 

juta, pailit sangat susah. Sertifikat tiga orang juga ditolak, apakah kami tak bisa mengangsur?  

Lalu kami kumpulkan tokoh masyarakat, kami pinjam, masing-masing 900 ribu. Produk kami 

air sebagai kebutuhan utama masyarakat. Karena air di dalam tanah tidak mungkin bisa 

kering ada sungai di bawah tanah. Kita bor 150 liter tetap airnya besar. Dari 900 ribu itulah 

kami membuka jaringan baru, kemudian kita memanfaatkan swadaya masyarakat.  

Ada tiga bantuan masyarakat. Bantuan suguh partikel, kedua bantuan tenaga, ketiga bantuan 

inatura menyediakan snack dan minum secara gratis. Kami kumpulkan 240 juta. Kalau semua 

kita uangkan 400 juta sekian. Kami berkembang dari masyarakat yang miskin. CIta-cita kita 

tahun 2023 jadi desa metropolitan. Gak papa kami kerja keras terus. Artinya desa 

metropolitian jadi desa sumber kedatangan modal di sini. Arus balik ke desa kita demonstran. 

Arus balik ke desa setiap bulan tanggal 19.  

Karena kami bisa mendanai 5% dana pendidikan. Dana pendidikan ini jjumlahnya sekitar 150 

juta. Kami bisa belikan sepatu, seragam, dan tas sekolah untuk anak-anak. Ketika kami 

berikan ke ortu dgunakan untuk belanja. Kami ukur sepatu dan kami belikan sepatu, seragam, 

dan tas baru. 

Kelima, kami juga punya dana sosial 2,5%. Kami berikan pada masyarakat yang tidak 

mampu di desa itu. Kami punya database di desa, kita antarkan ketika dia sakit ke rumah 

sakit, tapi tidak kita sumbang uang. Nota itu kita yang bayar, kalau kita kasi uang lansung, 

susah. Dan kami antar dengan ambulan Bumdes, bukan ambulan PAN, Gerindra, dll, dan itu 

bayar. Sopirnya bayar. Kami Bumdes Karangrejek dari mengantar dari rumah sakit, sopir 

sudah kami beri imbalan. 

Bumdes yang dulu ditolak dimana-mana. Satu desa kalau digarap betul dan tak mutungan 

(tak mudah putus asa) menghasilkan luar biasa penghasilan dan kesejahteraan desa. Ad/art 

yang 5 % persen juga, 3% untuk PA Des. Desa ada aliran dana sekian miliar, kemudian kami 

ada embel-embel ambulan desa pertama. Kedua, membangun rumah. Bedah rumah yang 

tidak model sponsor, tapi model Bumdes. Bukan sponsor yang gak karuan.  

Bumdes kami tiap tahun pakai akuntan publik yang kami bayar 9 juta. Dan kami setiap bulan 

bisa buat neraca bulan, bumdes lainnya mampir ke desa. Kami dperiksa KPK sebagai 

percontohan Bumdes, dipakai tingkat nasional. Bahkan dulu ketika AD/ART kami juga 

dipakai oleh Kemdendes tingkat nasional. AD/ART sumbang ide . Guru saya IRE bagus. 



Untuk disebarkan Kemdes seluruh desa. Hanya dirubah-rubah saja. Dan itu hanya dibuat oleh 

tiga orang mantan demonstran. Saat itu demosntrasi murni tidak pesan sponsor. Masak 

sponsor.  

Demo murni adalah demo yang bisa masyarakatnya bisa terangkat. Bahwa ternyata setiap 

desa punya potensi. Setiap desa sekarang untuk membangun masyarakat jadi sejahtera, satu 

desa satu produk unggulan saja. Itu dikejrkajan sampai berhasil baru bangun unit-unit lain. 

Benefitnya bisa untuk kesejahteraan masyarakat. 

Terakhir, terakhir nomor dua, tidak ada pengurus Bumdes dari parpol. Itu berbahaya. Jadi di 

Jatim karena pengurusnya ada parpol ada dukung mendukung spanduknya. Biasanya dari 

Bumdes kasian. Kemudian pengurus Bumdes tidak boleh mutungan. Banyak pengurus 

Bumdes yang baru berdiri yang ditanyakan pertama honornya berapa. Dulu itu nomor 13 

ketika itu. Karena tujuan kami memajukan masyarakat desa dan kami bisa dan sekarang bisa.  

Tahan caci maki dan tngguh, dan terus berjuang sampai desa berhasil. Kami bersambung 

terus sampai desa berhasil. Kenapa AD/ART berlum berubah? Saya sebagai direktur digaji 

900 ribu, tidak berani kemudian masyarakat berkompetisi merebut direktur Bumdes. Karena 

gaji keicl. Nyebutnya honorarium kehormatan. 

Sudah adzan. Segitu dulu. Selamat bediskusi. Kami dari Karangrejek tahun 2023 jadi desa 

metropolitan. Assalamulaikum wr. wb.  

Yuli 

Yang bisa berkembang jadi ekonomi yang cukup bagus. Memiliki lima unit usaha, terakhir 

soal rest area yang bahkan pembangunannya meski miliaran berhasil digalang dari 

BUMDES dan menggerakan warga. Pak Ton bilang Bumdes bagaimana mengembangkan 

aksi bersama, tahu kolektif action bagaimana merintis. Ekonomi desa mengandalakan spirit 

bersama. Silahkan teman-teman merespon. Waktu kami persilahkan. 

Umar Naim (Penanya 1) 

Asalamualaikum wr. wb. 

Nama saya Umar Naim dari Sulsel. Banyak yang  disampaikan oleh Direktur Bumdes,  tentu 

menimbulkan banyak tantangan, dalam masyarakat biasanya sulit menerima perubahan, 

adakah strategi bagaimana merubah pola masyarakat. Juga mustahil kalau tak menyentuh 



kepentingan mereka. Dan awal itu susah, karena Indonesia butuh bukti dulu. Mohon 

penjelasannya. 

Sugeng Martono (Penanya 2) 

Assalamualikum wr. wb. 

Saya Sugeng Martono. Saya dari Gunungkidul. Saya tertaik dengan cerita Pak Ton, beberapa 

kali tulisan tentang Karangrejek say abaca, bagi saya menarik. Sejarah awal adanya Bumdes 

yang berkaitan dengan air bersih ini inspiratif. Ini penting untuk diceritakan secara detil. 

Bagaimana ini ada potensi air, bagaimana ini caranya ngangkat. Beberapa potensi kelihatan 

banget. Iki sakjane ning jero lemah ngerti opo ora. Potensi sebenarnya banyak tapi orang tak 

tahu. Untuk menginspirasi awal pintu masuknya di sini. Orang bisa ngeh kok bisa ya 

ngangkat ini. Ini bisa lebih didengungkan lagi. Orang butuh banyak pandangan. Apalagi 

orang jaman dulu ini potensi ono opo ora ragu. Terimakasih Pak, saya seneng bisa ketemu 

langsung. 

Gani (Penanya 3) 

Assalamualaikum wr. wb. 

Saya Gani, saya melihat langkah apa yang dilakukan desa terkait investor, tapi gak bisa 

ngelola orang lokal. Dan ini sudah terjadi. Dan saya melihat ketidakadilan orang kota masuk 

dan dikeluarkan dengan cara macem-macem. Dan ini berhubungan dengan jumlah pegawai. 

Dibuat pekerja tak betah sehingga masuk professional. Apakah investor gak beri pembekalan 

atau tak ada sanski yang tegas untuk investor. Dan bagaimana bersinergi, UMR Jogja paling 

kecil, dan tanah no 2 paling mahal. Dari sektor lokal tadi, kenapa investor di Indonesia tidak 

mengelola daerah senderi?   

Irfan (Penanya 4) 

Selamat soere, saya Irfan. Saya mencoba memberi pertanyaan. Saya dari NTT. Saya sekolah 

di APMD, saya bersama teman-teman NTT buat kelompok belajar mengawal desa. Untuk 

Pak Bambang sebagai antropolog, perubahan sosial ke depan, yang jadi pemicu UU Desa, 

yang bentuk instrumen kelembagaan bagi UU desa dan keuangan bagi Bumdes; perubahan 

apa saja? Di balik perubahan ada problem, pemicu awal tadi apa bisa mengatasi problem? 

Dan saya seimbang, kalau pakai tolak ukur perbuhan barat akan susah, Jawa saja juga susah. 

Baik di barat atau timur dalam ranah akademik seperti apa? Sehingga kami bisa menetapkan 



solusi untuk problem itu. Kalau Pak Ton setelah kuliah saya sejak sekarang sadar. Pak Ton 

Martono berkunjung ke tempat saya. Minimal kami sadar dari sekarang, kami bisa 

mempersiapkan itu lebih dari sekarang. Jangan sampai Jawa jauh berkembang, kami baru 

sadar 20 tahun ke depan. 

Yuli  

Terima kasih tadi ada dari Pak Umar Naim pada Pak Ton Martono. Juga bagaimana 

BUMDES mampu menggerakkan paritispasi warga. Juga bagaimana Pak Ton mengetahui 

untuk bisa menghadirkan warga agar percaya ide-ide yang diperkanalkan itu direspon secara 

positif. Juga Pak Sugeng Widodo dari GK, bagaimana Pak Ton mengenali potensi itu? Bisa 

diekplorasi sehingga menciptakan perubahan di kemudian hari. Ada Mas Gani dari Ngaglik 

berdasarkan pengalaman pribadi, sebagai orang lokal di invenstor ternyata ada diskriminsasi, 

aturan main tidak ditaati. Sehingga gak dapat haknya sebagai pihak yang secara historis 

punya akses. Kemudian ada Mas Irfan yang menyampaikan pada Pak Bambang yang diyakini 

mampu memprediksi perubahan ke depan secara antropologis dengan UU Desa. Barangkali 

Pak Bambang bisa menerawang, problemnya bisa seperti apa? Solusinya bagaimana? 

Sehingga menciptakan perubahan yang lebih baik. Saya kita begitu.  

Ton 

Dari Sulssel, BUMDES karena UU Desa ada 4 nama. Bumdes papan nama, karena kebutuhan 

UU, bermunculan papan nama Bumdes. Kedua, Bumdes hanya susunan pengurus ada 

perngurus. Embrio dari papan nama. Ada Bumdes embiro, bumdes survival, dan bumdes 

maju. Ada bumdes maju karena CSR atau aksi koletif dari penduduk desa. Ponggok jadi 

contoh suksesi, Ponggok besar karena ada CSR Aqua. Yang murni dari warga.  

Harus dibedakan. Bumdes survival sudah ada pengurus dan program tapi belum jalan. 

Bumdes berkembang, kegiatan ada tapi kembang kempis. Kenapa kami mendirikan klinik 

Bumdes? Untuk mengobati ketika Bumdes sakit. 103 bumdes. Kalau sakit kronis saya bawa 

ke IRE. Lalu Bumdes yang sudah berkembang, punya PA Des dan berkembang. Bumdes 

yang maju dan benefitnya berimbang. Yang digali kekuatan masyarakatnya sehingga desa 

terangkat masyarakat.  

SDM kami waktu itu hanya 6 orang, terdiri dari mantan aktivis, dan tokoh masyarakat yang 

gayung bersambut dan membawa satu buah ide memajukan Bumdes itu. Masyarakat 



pengennya yang mudah, kami tidak. Keempat, trik kami, kami bisa menggedor simpatik 

massa. Dengan masyarakat kami punya toleransi yang sangat luar biasa.  

Kemudian yang kelima kita memiliki forum silaturahmi Bumdes. Bukan hanya agamawan 

yang menciptakan silaturahmi. Jadi kalau orang desa diakruhke. Mereka merasa diwongke. 

Itu menggedor simpatiknya. Setelah terbantu dan satu kesatuan, baru kita memikirkan 

bagaimana potensi desa menajdi maju. 

Menjawab Mas Sugeng, ketika ide bersama muncul. Kami menentukan bagaimana sumber 

air bisa digali. Air sebagai sumber utama, dengan satu ketika ada KKN UGM Fakultas 

Teknik; apakah di bawah ada air? Gayung bersambut. Dari Fakultas Teknik UGM kami buat 

prosposal enteng-entengnya tiga lembar ketika itu. Mengajukan surat. Cerita menggedor 

pemangku kebijakan dengan simpati, dengan cerita mereka menyanggupi langsung. 

Sambutan ke PU. Menteri PU menginstruksikan, titik air dari Sakerkam provinsi. Setelah ada 

sumber air baru cari gravitasi. Lalu baru menentukan bagaimana menggalinya.  

Kami cuma punya 10 juta. Selama setahun mikir. Titik air sudah ketemu. Titik air sebagai 

sumber ekonomi dan sumber kesejahteraan. Dan desa 2010 msikin. Kami punya ide 

mengumpulkan uang, Kita ngebon. Kami berani ngebon, bank gak berani, dia gak mau tahu. 

Akhirnya kami urusan dengan tiga sertifiakt, kami mengumpulkan 150 juta. Setelah air 

muncrat baru dibuat reservoir, buka 48 liter. Lalu ada jaringan 120 jaringan. Jaringan 

bertambah sampai perumahan grand bukit sari sudah masuk. Rusunawa dengan kamar 229 

kamar itu sudah dikelola Bumdes Karangrejek.  

Aset kami miliaradan baru dilirik bank. Uangnya sebagian disimpan di BMT, BRI, BPD kami 

tidak pernah kredit. Jadi sengsaranya ketika itu. Ternyata bisa menggedor simpatik massa. 

Personil itu susah. Walaupun ilmuwan juga susah. Ada empat kriteria menggedor massa; 

punya intelektual, wawasan, skill, pengalaman. 

Intelektual gak cukup, dia mampu kadang tak mau. Bukan intelektual yang ada di sini. 

Maksudnya yang di sana. Kalau dia mampu kadang gak mau. Mampu, mau, tapi tapi gak 

punya waktu juga ada. Kedua wawasan.  Skill. Pengalaman  ketika berhadapan dengan massa, 

itu sumber yang bisa menyatukan masyarakat. Kami pernah ke Asean. Orang desa juga bisa 

kok keliling Asean. Dari pengalaman itulah bisa menggedor simpatik massa. Dari desa 

terisolir jadi desa yang maju. Kami suadah bangun rest area, rusunawa, grand bukit sari. 

Minimal 20 bus pasti turun. Itu potensi. Kita gali sumber daya air minum. 



Kami bisa memberikan pernyertaan modal. Kami menyertakan modal ke unit-unit yang baru, 

tidak hanya dari bank. Ternyata kami pernyataan modal ke rest area, akan kembali dalam 

lima tahun ke depan. Dan kemarin dihadiri SKPD dalam acara peletakan batu pertama. Jadi 

kami memeperdayakan masyarakat. Kenapa mesti pejabat yang memajukan? Ternyata ketua 

RT bisa meletakkan batu pertama pembangunan. Pejabat yang datang ya biasa. Yang kerja 

Bumdes. Nah kemudian, setelah kami beroperasi, sekarang luar biasa benefitnya.  

Dana SPPD yang udah ratusan juta. Itu dana cadangan untuk kegiatan luar biasa. Umuk 

dengan bank itu kehati-hatian kami. Kalau bisa bank minjem ke Karangrejek. Kita dengan 

KUR di BRI, kita hanya 0,09 kalau bapak studi banding rumah yang gedek mulai bangun 

dengan batu bata. Juga baja ringan ternyata disertai Bumdes. Bukan pinjaman di bank tapi di 

Bumdes. 

Ketika SDM 4, wawasan ada, ternyata bisa menyatukan masyarakat yang heterogn bisa 

menyatu. Kami mulai muncul dari kekuatan luar bisa anak muda yang menyatu, itu 

tantangannya luar biasa. Kendalanya banyak: Pertama, ujian ketika tokoh masyarakat justru 

memusuhi kami. Membuang batang ayam ke reservoir, itu fitnah luar biasa sekali. Kami 

menguras dua malam, bau, dll. Luar biasa sengaranya dan dicaci-maki, tapi kami tidak 

mutungan jadi terus saja. Sudah, kita kuras.  

Ada lagi menggergaji pipa utama 8 inch pakai las. Kami rugi. Ada elit lokal yang iri. Setelah 

kami selidiki itu. Kami tahu, tapi kami tak melaporkan karena kami memberi maaf. Karena 

sekarang tokoh masyarakat yang mengganggu jadi pelanggan besar. Kemudian kalau ketemu 

warga sopan. Tak pernah kontroversi dengan masyarakat. Desa ini tanpa mereka tak mungkin 

berkembang. Tanpa konflik tak mungkin maju. Desa murni. Wasslamualaikum wr. wb. 

Bambang 

Terima aksih pertanyaannya. Pertanyaan saya hubungkan dengan saya sampaikan di awal, 

kemajuan desa singergistias tiga pilar ini. Seperit Pak Ton, entrerepreneur sosial. Berikutnya 

butuh pamong atau pejabat desa atau lurah desa yang isinya kuat untuk kerakyatan dan track 

record-nya bisa dipegang. NTT sering punya program di sana, problemnya NTT serius, tidak 

menjawab NTT yang masih terbelakang desa-desanya. Road map tak sekedar pendampingan 

dana desa, tetapi juga pahami betul pentingnya pembangunan kawasan pedesaan, dibutuhkan 

pusat-pusat pertumbuhan. Kalau gak desa berkembang sendirian.  



Desa Pak Ton ini berkembang karena desa sebelah butuh air. Pentingnya sinergis desa-desa. 

Kami optimis, kami tak mengurusi pemerintah. 1 Miliar itu luar biasa. Di NTT cukup punya 

genjik (anak babi), 1,4 M dibagi ke ibu-ibu udah berapa genjik? Ada harapan besar 

bagaimana perangkat desa termasuk warga merespon secara baik, melakukan program aset 

desa. Jangan terlalu konsvensional.  

Kata kunci seperti itu. Diskusi dengan Mas Sunaji dikembangkan konsep among tani dagang 

layar. Jogja memperkuat ekonomi pada pertanian dan pelayaran. Layar maritim, tiga tahun 

ini ada wacana dagang layar, yo wifi, internet itu. Jogja SDM hebat ekonomi berbasis IT. 

Semua sudah online, petuahnya mewarnai pembangunan desa. Bagaimana NTT mengubah 

mindset yang suka mempertahankan ekonomi bantuan, harus keluar dari sana, jangan nyaman 

kalau program masuk. Program massa itu untuk keluar sari status quo.  

Sarbini 

Teman-teman hampir sembilan tahun berhadapan dengan investor tak perah tembus. Kita 

buat MOU biar modal mengalir keluar. Selama ini yang saya keluar dari kelompok jamu, 

kimia farma, ada kunci tak mau ribet. Karena birokrasi sangat panjang, Setiap meja harus ada 

amplop. Itu menjadi otokitik birokrasi desa sendiri. 

Yuli 

Ada yang ingin merespon. Monggo Mbak Yuli 

Yuli (Penanya 5) 

Assalamualaikum wr. wb. 

Saya Yuli dari Bantul. Saya tertarik dengan Pak Ton, kita beti beda beda tipis, dan juga 

Gunungsari juga daerahnya kapur, sudah tipis airnya 28 meter airnya. Ini jadi kajian kapur 

biasa. Sebenarnya permasalahan di desa jadi potensi, di Karengrejek, bank-nya menawarkan 

tapi ditolak. Bumdes sudah ada tapi gak jalan, kekuaatan di Karangrejek bagaimana dengan 

sistem gotong royong, sehingga itu menjadi potensi menggarap desa. Yang ingin saya 

sampaikan, karang taruna kami potensi luar biasa. Karang taruna bisa bedah rumah dari nol 

rupiah. Menggandeng tiga rumah sekaligus, dengan 1 MCK. Pemerintah desa akhirnya 

membuat program bedah rumah tersendiri. Kami pernah demonstrasi besar-besaran, bersih-

bersih sungai pabrik salah satu perusahaan di desa. Kami kena penalty, kesulitannya ketika 

berhadapan denga kota. Bisa gak sih karang taruna ini berhubungan dengan Bumdes sehingga 



ini bisa dimaksimalkan? Ini dari NYIA dan juga ada sumber air tetapi tanahnya sudah terbeli 

untuk pembangunan salah satu universitas negeri. Ada gak upaya penyelamatan sediiri. Kami 

juga ada 108 difabel, pemayungnya teman-teman difabel sendiri. Teman diafabel juga ikut 

berdaya. Kita tak ingin mereka hanya menerima saja. 

Penanya 6 

Fase awal pebentukan Bumdes, sejak awal sampai sekarang ada perkembangan. Mental dan 

pola hidupnya juga. Perubahan itu seperti apa? Dari perubahan juga muncul persoalan, 

apakah bisa mengatasi persoalan dari perubahan itu. Artinya saya bisa mempersiapkan cara 

mengatasi itu. Cara berdasarkan daerah kami sendiri. Di Desa aArangrejek seperti apa? 

Ton 

Di Karangrejek sudah inklusif. Syarat inklusif harus ada harmonisai perangkat desa, kepala 

desa, lembaga desa, dan Bumdes. Tanpa ada harmonisasi itu susah. BPD sebagai pengawas, 

pemangku desa dan kepdes sebagai operator, Bumdes untuk ekonom masyarakat. Jadi 

harmonisasi harus ada. Harmonisasi penting, siapa yang mendahului harmonisasi? Ya dari 

Bumdes, kita ngalahi, ngalahi belum tentu kalah. Artinya forum yang kita ciptakan di 

Bumdes itu yang kita kembangkan.  

Silaturahmi itu penting. Di situ akan terjalin komunikasi yang baik, dan sumbang saran bukan 

saran sumbang. Kalau terjalin harmonisasi semua bisa berkembang. Dan Guosari sama 

dengan Karangrejek, dan Guasari dekat dengan pemangku kebijakan itu bisa diambil oleh 

Bumdes untuk dikelola Bumdes.  

Dari Manggarai, dari awal hingga sekarang peruahan banyak tantangan, juga banyak dari 

desa sangat miskin, agak miskin, miskin, hingga sejahtera. Gak ada desa pra-sejahtera. Di 

Karangrejek mulai tahun 2010 kami menggerakkan itu. Perubahan satu: pola pikir 

masyarakat beda dengan delapan tahun yang lalu, waktu itu Desa Karengrejek mengandalkan 

klenik, gugon tuhon, beringin dikemuli kain putih, kuburan diganti morinya, sungai, dll, 

masih dikeramatkan; perdukunan luar biasa, dari dukun santet hingga ngobati orang sakit 

juga. Gugon tuhon juga kental. Abangan juga. Mereka sedikit realistis karena terdorong oleh 

angkatan muda yang muncul, dari 8 tahun ke 18 tahun mempengaruhi pola pikir keluarganya. 

Gugon tuhon, sudah meninggal.  

Perkembangan sudah berbeda, karakter juga berubah ketika bisa memunculkan kehidupan 

baru, karakter berbeda. Mindset-nya ketika dulu, sekarang, sangat berbeda, sekarang agresif, 



bisa usul, bisa sumbang saran. Semua ilmu penting. Delapan tahun terakhir ini mulai 

berkembang, dari miskin jadi tertata. Dulu rumah gedeg 80% tinggal 10% (saat diteliti gajdah 

mada). Juga pendidikan, berubah. Tingkat penelitian ada yang di UGM, UNY, dan 

pengetahuan disumbangkan ke desa. Ketika desa ada tilik warga, mahasiswa menyumbang 

ilmunya. Berubah.  

Kemudian desa juga berubah sebagian besar lulusan SMA gak ke Jakarta lagi. Ada yang 

sebagai pencatat meter, dll. Bisa membuat kerja 48. Kenapa tahun 2023 desa metropolitan, 

karena lulusan PT kembali ke desa. Dan itu tak akan berubah dan malah justru dikembangkan 

di desa desa. Karena lulusan PT akan kembali. Gak akan ke Jakarta atau Surabaya. Kan 

mereka tidak keluar. Palagi di bumdes mart ada 8 orang. Karena masyarakat sekarang ini 

gengsi belanjanya di Alfarmart dan  Indomart, Bumdes Mart kan di desa. Lingkungannya. 

Alfamart itu tetangganya meninggal gak layat. Padahal perputaran uang gak ada.  

Di Karangrejek gak ada Alfamart dan Indomart, harus ada Bumdes Mart. Bumdes Mart 

perputaran di desa, yang dijual industri rumahan, ada empik mlinjo, tiwul, gatot, belalang 

goreng, protein tinggi, dll. Kerjasama sembako dengan bulog. Tapi kemudian semua 

kebutuhan pokok sehari-hari dari masyarakat setempat. Kalai ada hajatan kita pakai dana 

sosial dari Bumdes Mart. Bukan Alfamart yang hedonisitik. Terakhir yang akan kami 

pamerkan air kemasan Tirta Waca. Mesin sudah kita siapkan, 580 juta lebih konsumsi utama 

rapat-rapat pemerintah desa, karang taruna, hajaan desa. Mudah-mudahan bisa berhasil. 

Yuli 

Oke bapak-ibu saya kira diskusi ini sudah menjawab beberapa pertanyaan. Semoga 

membawa inspirasi dan menjadi bahan yang nantinya ikut serta mengembangkan ekonomi 

lokal yang sesuai dengan spirit ekonomi lokal. Bapak ibu saya tidak akan menyimpulkan. 

Saya yakin bapak ibu sudah menyimpukan sendiri dan menjadi bahwa/ilmu baru 

memperkaya wawaca kita. Sekian saya haturkan terima kasih. Kami mohon maaf kalau ada 

kekurangan. Terimakasih kepada semua narasumber. Akhir kata. Wassalamualaikum wr. wb.  


