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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian usaha daur ulang kardus bekas 

yang berada di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten 

Sidoarjo. Namun sebelum mendeskripsikan mengenai peran modal sosial dalam 

usaha daur ulang ini, penulis akan memaparkan terlebih dahulu informasi-

informasi yang diperoleh dari para informan. Sebagaimana yang telah disinggung 

dalam bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif, berdasarkan rumusan masalah yang diambil. Penelitian kualitatif ini 

cenderung pada pemahaman tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita dan 

berusaha untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata 

maupun bahasa dengan berdasarkan pada metode-metode alamiah (Moleong, 

2012).  

Selanjutnya, dengan berdasarkan pada jenis penelitian yang digunakan 

yaitu penelitian kualitatif, maka dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam 

terhadap perilaku indiidu dalam masyarakat sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. Perilaku tersebut kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap 

interaksi sosial, seperti terbentuknya jaringan antar indiidu maupun masyarakat. 

Interaksi ini umumnya berdasarkan norma-norma dan kebiasaan yang sudah ada 

dan berkembang di kehidupan masyarakat. Norma-norma dan kebiasaan 

tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan 

sesuatu, misalnya dalam usaha daur ulang kardus bekas dalam penelitian ini, 

ataupun untuk meningkatkan kinerja individu maupun masyarakat terkait dengan 
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pengembangan usaha pemberdayaan masyarakat khususnya usaha daur ulang 

di masa yang akan datang sehingga menjadi lebih baik dan lebih berkembang 

 

Informan Penelitian 

Berdasarkan pada metode pengumpulan data yang telah dipaparkan di 

Bab III, yaitu penulis melakukan obserasi langsung di lapangan. Selain itu, hal 

lain yang juga penting dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan para 

informan-informan terkait dengan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab 

permasalahan yang diteliti oleh penulis. Informan disini adalah pihak-pihak yang 

terlibat dalam usaha daur ulang di Desa Kedungwoonokerto, Kecamatan 

Prambon, Kabuaten Sidoarjo. 

Adapun informan-informan yang menjadi sumber informasi dalam 

penelitian ini antara lain pertama, pemasok bahan baku usaha daur ulang. 

Kedua, produsen atau pihak-pihak yang melakukan proses produksi daur ulang 

kardus bekas dan ketiga, adalah pembeli atau konsumen produk-produk daur 

ulang. Secara rinci, daftar para informan tersebut daat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 : Nama-nama Informan Penelitian 

No Nama Informan Umur  Nama Usaha 

1. Ahmad Rifanto (Boy)/Mbak Dewi 40 Tahun UD Abraham Putra 

2. Muslimin 50 Tahun - 

3. Mohammad Mansyur/Mbak Yuyun 47 Tahun - 

4. Sunaryo - UD Tri Sarana Box  

5. Mansur - - 

6. Mohammad Alfan - UD Raihan Putra 

7. Suhartatik 32 Tahun - 

8. Ngadi Mulyo 42 Tahun - 

9. Budi/Fita 28 Tahun UD Tri Manunggal jaya 
Sumber: Penelitian Lapang, 2012 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari lapangan menunjukkan 

bahwa usaha daur ulang kardus bekas di Desa Kedungwonokerto ini mulai 

berkembang dari tahun 2000 an. Namun, hubungan kerjasama antar sesama 
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pelaku usaha daur ulang masih terbatas baik dalam hal penyediaan bahan baku, 

proses produksi maupun pemasaran. Selain itu, kurangnya keterlibatan 

pemerintah dalam menunjang usaha pemberdayaan masyarakat yang sedang 

naik daun di Desa Kedungwonokerto ini menjadi salah satu penghambat dalam 

pengembangan usaha daur ulang ini. 

 

4.1  Gambaran Umum Usaha Daur Ulang 

Dalam suatu wilayah tentu saja memiliki ciri khas tersendiri baik dalam 

bidang sosial-budaya, kebiasaan atau adat istiadat pun demikian dengan 

kegiatan ekonominya, tak terkecuali Desa Kedungwonokerto. Sekilas mata 

memandang ketika memasuki desa ini akan terlihat perkebunan tebu dan sawah 

yang menghampar. Perkebunan tebu menjadi salah komoditas pertanian 

unggulan desa ini selain padi, meskipun hasilnya tidak begitu besar 

dibandingkankan dengan desa-desa lain di kabupaten Sidoarjo. Hasil 

perkebunan tebu di Desa Kedungwonokerto pada umumnya akan diproses pada 

Pabrik Gula Watoe Toelis, milik PT Perkebunan Nusantara X, Jawa Timur yang 

berada sekitar 3 Km dari Desa Kedungwonokerto. 

Berdasarkan Laporan Triplikat Desa Kedungwonokerto Bulan Mei 2012, 

jumlah penduduk Desa Kedungwonokerto mencapai 5.723 orang dengan 

penduduk laki-laki sebanyak 2.858 orang dan 2.865 orang penduduk perempuan, 

dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.653 KK. Adapun mata pencaharian 

penduduk desa sangat beragam meliputi, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 174 

orang, Anggota TNI sebanyak 58 orang, karyawan swasta 816 orang, 

wiraswasta/pedagang sebanyak 222 orang, pertukangan sebanyak 34 orang, 

buruh tani sebanyak 411 orang, pensiunan sebanyak 44 orang dan di bidang 

jasa sebanyak 2 orang.  



42 

 

 

 

Beberapa industri rumahan juga berkembang di Desa ini. Home industry 

yang ada lebih banyak menggeluti pada bidang pengumpulan sampah plastik 

dan kardus bekas. Namun yang paling banyak adalah usaha daur ulang kardus 

bekas.  

Dari penelitian yang ada, Usaha daur ulang kardus bekas yang ada di 

Desa Kedungwonokerto mulai dijalankan beberapa tahun sebelum tahun dua 

ribuanan oleh seorang pengusaha, bernama Pak Sis. Naasnya, pada awal tahun 

dua ribuan, usaha Pak Sis mulai goyah dan bangkrut. Namun beberapa 

pengusaha lain menuai berkah dari kejadian tersebut dengan melanjutkan usaha 

pengolahan kardus bekas tersebut.  

Salah satu pengusaha tersebut adalah Bapak Ahmad Rifanto atau yang 

akrab dipanggil Mas Boy (40 tahun. Pekerjaan beliau sebelumnya adalah sopir 

sekaligus pemilik truk yang sering disewa oleh Pak Sis. Mas Boy mencoba 

peruntungan untuk membuka usaha sendiri karena ketidakpastian masa depan 

Pak Sis.  Seperti yang dituturkan oleh Mbak Dewi, Istri Mas Boy : 

 “...dadi, Pak Sis Goyang, jarang-jarang mendhet, ayahe Bram medhal 
ndugi Pak Sis, ngajokno nang pabrik.” (..Jadi, Pak Sis Goyang, jarang-
jarang ambil, ayahnya Bram keluar dari Pak Sis, mengajukan ke pabrik.) 
 

Berbekal pengalaman dan hubungan baik yang dijalin oleh Mas Boy 

dengan pabrik penyedia bahan baku di usaha Pak Sis,  awal tahun dua ribu, Mas 

boy memulai usahanya yang diberi nama  UD Abraham Putra, seperti nama 

anaknya. Berikut pernyataan istri Mas Boy: 

“...Ayahe niku ngajukaken teng pabrik, saget, terus berdiri piyambak niku,” 
(Ayahnya mengajukan ke pabrik, bisa, terus berdiri sendiri) 
 

Dan di tahun-tahun berikutnya mulai bermunculan dan berdiri usaha 

serupa di Desa Kedungwonokerto. Jumlahnya mencapai puluhan pengusaha 
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dengan latar belakang yang bervariasi dan mampu menyerap tenaga kerja yang 

tidak sedikit.   

Usaha daur ulang kardus bekas pada umumnya memperoleh bahan baku 

yang berasal dari sampah pabrik kardus, usaha retail, pengepul kardus bekas 

dan juga sesama pengusaha daur ulang. Kardus bekas yang berasal dari pabrik 

karton/kardus merupakan sampah pabrik yang dapat berupa lembaran,  

gelondongan dan serpihan kardus yang dijual per kilo dengan harga sampah. 

Sedangkan dari pabrik lain, usaha ritel dan pengepul bahan kardus berupa 

kardus bekas dijual per sheet atau lembaran. Membeli bahan dengan harga 

kiloan lebih murah karena harga satu meter bahan lebih mahal daripada satu kilo 

bahan. Selain itu, satu meter bahan hanya setara dengan 0,8 kilogram bahan, 

dengan demikian harga 1 kilo bahan jauh lebih murah daripada 1 meter bahan. 

 

Gambar 4.1 : Bahan Baku Kardus  

  

Sumber: Penelitian Lapang, 2012 

Tahap produksi pengolahan kardus bekas dimulai dengan menyortir 

bahan baku sesuai kebutuhan. Kardus yang berupa gelondongan harus dikuliti 

untuk mendapatkan lembaran kardus. Dan untuk kardus yang berupa lembaran 

disortir baik-jeleknya bahan. Bahan yang baik kemudian dicetak sesuai pola-pola 
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yang diinginkan dengan menggunakan mesin pemotong. Sedangkan bahan yang 

jelek akan dikumpulkan untuk dijual kembali menjadi sampah bersama serpihan 

kardus sisa produksi (gambar 4.2). 

 

Gambar 4.2 : Sampah Sisa Produksi 

  

Sumber: Penelitian Lapang, 2012 

Dalam usaha daur ulang ini, sampah pun dapat bernilai ekonomis dan 

laku dijual. Sampah yang telah di kumpulkan atau di ‘bal’  istilah yang lazim 

digunakan dalam bisnis ini, akan dijual kepada pengepul. Oleh pengepul, 

sampah-sampah tersebut selanjutnya akan dihual kembali kepada Pabrik Kertas 

Indonesia (Pakerin). Sampah tersebut akan menjadi salah satu bahan baku 

pabrik kertas untuk dijadikan bubur kertas. 

Untuk bahan yang dalam kondisi baik, akan dipotong menurut pola 

dengan menggunakan mesin pemotong kardus (gambar 4.3). Mesin pemotong  

terdiri atas dua macam yaitu mesin pemotong manual dan mesin pemotong 

listrik. Mesin pemotong manual menggunakan energi manusia dan dioperasikan 

oleh manusia, sedangkan untuk mesin pemotong listrik menggunakan energi 

listrik tetapi tetap dioperasikan oleh manusia.  
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Gambar 4.3 : Mesin Pemotong Kardus 

 

Sumber: Penelitian Lapang, 2012 

Produk dari usaha daur ulang ini bermacam-macam, mulai dari box 

sepatu, partisi, layyer, dan produk lainnya. Box sepatu yang diproduksi masih 

bersifat sederhana karena tak banyak pengusaha yang memiliki kemampuan 

dalam mengkreasikan box sepatu ini untuk lebih menarik. Aksesoris yang 

ditambahkan dalam box sepatu ini biasanya hanya sablon yang berupa tabel 

untuk menuliskan informasi ukuran sepatu, warna sepatu dan lainnya. Oleh 

karenanya, pasar untuk produk box sepatu ini adalah Produk toko-toko sepatu 

buatan home industry juga sehingga hanya tidak membutuhkan banyak gambar 

untuk desain box-nya. 

Padahal, jika pengusaha mampu memberikan tambahan desain yang 

menarik untuk box sepatu bukan tidak mungkin daya jualnya dapat menembus  

pasar sepatu buatan pabrik. Dan tentu saja harga box sepatu akan lebih tinggi 

dibandingkan dengan harga box sepatu polos tanpa desain. Contoh produk daur 

ulang kardus bekas  seperti dalam gambar 4.4 berikut ini: 
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Gambar 4.4 : Contoh Produk Daur Ulang 

 

Box Sepatu 

 

Layyer 

 

Partisi 

Sumber: Penelitian Lapang, 2012 

Untuk Produk layyer biasanya memenuhi permintaan dari produsen 

minuman mineral. Dan produk partisi dijual ke pabrik kimia sebagai sekat dari 

botol-botol cairan kimia. Dan kedua produk ini lebih bersifat fungsional sehingga 

tidak memerlukan tambahan desain maupun sablon.  

4.1.1 Penyerapan Tenaga Kerja 

Usaha daur ulang kardus bekas di Desa Kedungwonokerto pada 

umumnya lebih cenderung termasuk dalam kategori usaha rumahan atau home 

industry, karena tempat usaha yang digunakan untuk memulai usaha biasanya 

tak jauh dari rumah. Bahkan, cenderung menyatu dengan rumah pemilik usaha, 

seperti di halaman depan, samping, ataupun belakang rumah. Usaha ini juga 

mempekerjakan karyawan yang tidak sedikit. Seperti penuturan beberapa 

informan berikut ini: 

Bapak Mansur : “Kantun enem.” (Tinggal enam.)  
 
Pak M. Mansyur : “...tiyang pitu. Tonggo kanan-kiri. Lanange sithok 

kanggo sing harian.” (...orang tujuh. Tetangga kanan-
kiri. Laki-lakinya satu untuk yang harian.) 

 
Mas Alfan  : “Kliwat selawe, sing nge-lem gangsal sing nge-plong 

songo, pitulas kale patbelas. Tiga satu” (Lebih dari 
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duapuluh lima, yang mengelem lima, yang 
mengeplong sembilan, tujuh belas sama empat belas, 
tiga puluh satu.) 

 

Dengan rata-rata jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam satu usaha 

daur ulang ini mulai dari enam-tujuh orang saja hingga tiga puluhan orang. 

Berdasarkan informasi yang ada, telah berdiri puluhan usaha yang bergerak 

dibidang yang sama. Dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja dalam 

usaha  daur ulang ini cukup tinggi untuk skala industri rumahan. 

Jenis pekerja dibedakan menjadi tiga: pekerja borongan; pekerja harian; 

dan pekerja tetap. Pekerja Borongan biasanya mengerjakan bagian pemotongan, 

pengeleman, dan sebagainya yang lebih didominasi oleh pekerja wanita. 

Sedangkan pekerjaan harian dan tetap melaksanakan pekerjaan operasional 

lainnya seperti pengiriman dan lebih umum menggunakan tenaga kerja pria. 

karyawan yang dipekerjakan lebih banyak direkrut dari lingkungan sekitar atau 

para tetangga. Dari pengungkapan Bapak Sunaryo dari UD Tri Sarana Box 

alasan beliau memilih tetangga yang mayoritas perempuan adalah : 

“Saya utamakan yang dari lingkungan sini, ibu-ibu, daripada rasan-rasan, 
ayo kerjo, lumayan kan borongan...”  (Saya utamakan yang dari 
lingkungan sini, ibu-ibu, daripada bergosip, ayo kerja, lumayan kan 
borongan...) 
 

Sependapat dengan Bapak Sunaryo, Bapak M. Mansyur pun lebih banyak 

merekrut kaum wanita, dengan alasan seperti berikut: 

“Wedhok-wedhok iku yo mungkin, kan cedhak omah, nganggur, 
timbangane nganggur.” (Perempuan itu mungkin, dekat rumah, 
menganggur, daripada menganggur.  
 

Dengan demikian kaum perempuan atau ibu-ibu yang tadinya hanya 

berprofesi sebagai ibu rumah tangga dapat lebih berdaya karena melakukan hal 

positif yang dapat membantu menambah ekonomi rumah tangga mereka. 

Informasi diatas juga menggambarkan bahwa pekerja yang didominasi wanita 
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yang direkrut dari lingkungan sekitar secara tidak langsung membantu 

memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya.  

4.1.2 Potensi Ekonomi 

Industri rumahan daur ulang kardus bekas di Desa Kedungwonokerto 

yang terus bermunculan seperti memiliki magnet yang mampu menjadi daya tarik 

bagi warga sekitar untuk menjalankan usaha serupa. Salah satu daya tarik yang 

menggerakkan naiknya diagram perkembangan usaha ini tidak lain dari  

keuntungan yang dapat diraih.  

Berdasarkan informasi dari narasumber, beberapa pengusaha memulai 

dengan modal finansial belasan juta saja untuk mendapatkan aset pokok dan 

akses usaha. Kemudian usahanya terus berkembang dan dapat meraup 

keuntungan besar yang dapat dilihat dari kenaikan aset yang mereka miliki 

hingga sekarang. Seperti penuturan para narasumber berikut ini: 

 Bapak Mansur : “...kale alate sekitar lima belasan.” (...dengan alatnya 
sekitar lima belasan (juta)  

 

Dengan modal sekitar lima belas juta, Bapak Mansur memiliki tiga mesin 

pemotong kardus dan sebuah truk sebagai alat transportasi. Tidak jauh berbeda 

dengan pengalaman Bapak Mansur, Pak Sunaryo juga memulai usaha dengan 

modal belasan juta rupiah namum mampu mereguk keuntungan yang luar biasa. 

Berikut penuturan beliau: 

“...Jujur modal saya yang pertama, itu lima belas juta..”  
 

Metode awal yang dilakukan oleh Bapak Sunaryo dengan modal lima 

belas juta rupiah, agak berbeda dengan pengusaha lainnya. Apabila pengusaha 

lain memulai dengan proses produksi barang, Bapak Sunaryo mempergunakan 

modalnya untuk menerima orderan, yang dikerjakan oleh orang lain. Beliau 

hanya mengambil untung sebagian. Setelah itu usaha Bapak Sunaryo mulai 

berkembang dan memulai proses produksi yang diawali dengan pembelian 
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peralatan dan perlengkapan produksi. Sesuai dengan pernyataan Bapak Sunarto 

berikut ini: 

“Terus ngumpul, ngumpul, ngumpul, saya buka, eh pesen mesin dua. 
Bikin gudang, terus beli tanah ini, beli gudang sana, tanah lebih.” 

 

Usaha Bapak Sunaryo pun terus berkembang hingga sekarang karena 

memiliki tiga tempat usaha/gudang untuk produk yang berbeda-beda serta 

memiliki alat transportasi sendiri berupa mobil empat, satu xenia dan tiga pick up. 

Dan omset yang diterima pun lebih dari dua ratus juta rupiah per bulan.   

Tak jauh berbeda dengan perkembangan usaha Pak Sunaryo, usaha Mas 

Alfan juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan modal yang sama 

sekitar lima belas juta rupiah, aset Mas Alfan berkembang menjadi 3 mobil dan 

sepuluh mesin pemotong kardus dengan tiga gudang. Hal ini menjadi mungkin 

karena omset yang diterima mas alfan telah menembus angka empat ratus juta 

rupiah per bulan. 

Ini hanya beberapa cerita sukses dari beberapa informan yang ditemui 

peneliti, masih banyak pengusaha lain yang mendirikan usaha yang sama 

dengan cerita sukses yang berbeda mungkin juga lebih mengejutkan daripada 

yang peneliti temukan. Dan sebagian dari pengusaha telah menyadari 

pentingnya legalitas usaha mereka dengan mengurus surat perijinan usaha dan 

melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan membayar 

pajak.  

 Selain dari sisi pengusaha, potensi ekonomi ditunjukkan dari kenaikan 

pendapatan yang diterima oleh pekerja. Seperti yang telah disinggung 

sebelumnya, tenaga kerja dalam usaha ini didominasi kaum perempuan di 

lingkungan tempat usaha. Sebagian besar dari mereka adalah ibu rumah tangga 

yang tidak memiliki pendapatan sendiri sebelumnya. Ketika ikut bekerja dalam 

usaha pengolahan kardus bekas ini, ibu-ibu ini pun mendapatkan hak yang 
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sesuai dengan beban pekerjaannya. Upah yang ditetapkan oleh produsen 

berbeda-beda. Seperti penuturan para pengusaha berikut ini: 

Mas Alfan : “Harian, satu hari ne 30 rb, uang lembur 5 ribu. Kalau 
borongan kan ngitunge tergantung hasile. Per minggu 
angsal rata-rata antara 150-250 ribu. Nek cepet nggih 
angsale kathah.” (Harian, satu hari dapat 30 ribu, uang 
lembur 5 ribu. Kalau borongan kan dihitung dari 
hasilnya. Per minggu dapat rata-rata 150-250 ribu. 
Kalau cepat ya dapat banyak.) 

 
Bapak Sunaryo : “itung borongan itu tingkat kesulitannya, mbak..kalau 

tingkat kesulitannya tinggi, harga borongannya, juga 
mahal. Kalau borongan yang motong, yang besar-
besar ya mahal, yang kecil-kecil ya, nggak.”  

 

Selain upah yang diberikan, Bapak Sunaryo juga peduli dengan 

kesejahteraan karyawannya yang ditunjukkan oleh komitmen beliau untuk 

mendaftarkan karyawannya untuk dilindungi oleh Jamsostek. Menyadari adanya 

keterkaitan antara perasaan nyaman dengan pekerjaan yang mengandung resiko 

akan meningkatkan kinerja karyawannya, pemilik UD Tri Sarana Box ini pun 

mulai mendaftarkan karyawan yang bekerja minimal satu tahun dengan beliau. 

Berikut penuturan beliau: 

“Jadi ada yang kendalanya sama mesin itu, bahaya, saya itu saya 
masukkan program Jamsostek, tapi nggak yang borongan yang cuma 
hanya nganyam-nganyam kan gak resiko a.” 
 
“yang bulanan, harian, borongan ada. Yang masa kerjanya sudah satu 
tahun saya ikutkan, termasuk anak istrinya juga saya ikutkan.” 
 

Sedangkan untuk mekanisme pembayaran jaminan sosial mengikuti 

mekanisme yang ditetapkan oleh Jamsostek yaitu ditanggung oleh pengusaha 

dan karyawannya. 

Dengan demikian potensi ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pengusaha 

saja yang dapat dilihat dari kenaikan aset dan jumlah omset yang diterima, tetapi 

juga dapat ditularkan dan dirasakan oleh karyawan, khususnya yang berasal dari 

masyarakat di lingkungan sekitar usaha.  
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4.1.3 Peluang Usaha Baru 

Dampak berkembangnya usaha daur ulang di Desa Kedungwonokerto 

juga tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang menjadi karyawan di tempat 

usaha pengolahan kardus bekas ini, tetapi juga masyarakat lainnya. Hal ini 

ditunjukkan adanya peluang usaha baru yang berpotensi untuk dikembangkan di 

sekitar wilayah tempat usaha. Peluang usha tersebut antara lain jasa transportasi 

dan menjadi pekerja musiman.  

Jasa transportasi khususnya untuk pengangkutan barang dapat 

dikembangkan untuk melayani kebutuhan pengusaha. Bukan hanya untuk 

pengusaha yang belum memiliki alat transportasi sendiri, tetapi juga pengusaha 

yang telah memiliki alat angkutan sendiri tetapi belum mencukupi kebutuhannya. 

Seperti penuturan Mas Boy yang sering menggunakan jasa ini: 

   “Trus montore sopo sing digawe?” Lha ngene iki, semayan mboten 
purun, kadangan meneng-meneng niku nyewo, mriki rugi. Nyewo kados 
kadangan nyewo Made, niku ongkose niku kirim sak budalan limang 
atus.” (Terus mobilnya siapa yang dipakai?”  lha begini ini, dijanjikan tidak 
mau, kadang, diam-diam kami menyewa, kami rugi. Sewa ke Made, 
ongkos kirimnya sekali jalan lima ratus.) 

 

Selain itu, latar belakang beberapa pengusaha juga berasal dari kalangan 

penjual jasa transportasi. Mas Boy sendiri dulu merupakan sopir dari usaha yang 

serupa dan menyewakan truknya untuk dipakai oleh majikannya sebelum terjun 

sendiri untuk menjalankan usahanya. Pak Muslimin juga demikian, berawal dari 

menyewakan mobil pick up miliknya untuk dipakai pengiriman barang dagangan 

milik tetangganya, akhirnya memutuskan untuk menekuni usaha yang sama. 

Untuk beberapa produk olahan kardus bekas, seperti box sepatu, akan 

ada masa-masa pasang-surut dalam permintaannya. Pada masa penawaran 

biasa saja, masih dimungkinkan pelaku usaha untuk menawarkan beberapa 

produknya kepada konsumen lain. Sedangkan pada masa permintaan yang 

menanjak, pengusaha akan mengalami kesulitan dalam menaikkan kapasitas 
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produksinya terkait dengan terbatasnya mesin yang dipunya dan jumlah pekerja. 

Untuk menyiasati kekurangan pegawai, tak jarang pengusaha membuka 

lowongan bagi pekerja musiman.   

Salah satu yang merekrut pegawai musiman adalah Bapak M. Mansyur. 

Beliau menawarkan pekerjaan sebagai borongan kepada para tetangga 

khususnya ibu rumah tangga di sekitar lingkungan usahanya. Ketika permintaan 

produk box sepatunya naik, yaitu pada masa liburan sekolah dan mendekati hari 

raya Idul Fitri, maka beliau akan mencari pegawai musiman. Dengan demikian 

masyarakat sekitar dapat memperkirakan pada masa-masa tersebut, 

kesempatan untuk menawarkan diri sebagai pekerja musiman sangat terbuka. 

 

4.2  Modal Sosial 

Usaha daur ulang kardus bekas di Desa Kedungwonokerto ini merupakan 

salah satu bentuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang usahanya 

dimiliki oleh personal, memiliki beberapa pekerja/karyawan dan bertujuan untuk 

memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM). Ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk 

mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan 

Menengah (UMKM) menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan 

Omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. 
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Tabel 4.2 : Kriteria UMKM berdasar Jumlah Aset dan Omzet 

No Usaha 
Kriteria 

Asset Omzet 

1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 200 Juta 

2 Usaha Kecil >50 Juta - 500 Juta >300 Juta – 2,5 Miliar 

3 Usaha Menengah >500 Juta – 10 Miliar >2,5 Miliar – 50 Miliar 

Sumber: UU No.20 Tahun 2008, data diolah 

Sedangkan BPS (1999:250) lebih menekankan pada pengklasifikasian 

antara industri kecil dan industri rumah tangga, yaitu: (1) industri rumah tangga 

dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) 

industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan 

pekerja 100 orang atau lebih. Berdasarkan pengklasifikasian tersebut, maka 

usaha daur ulang yang ada di Desa Kedungwonokerto ini tergolong pada industri 

kecil dan industri menengah karena karyawan yang dipekerjakan dalam usaha ini 

kurang lebih enam hingga tiga puluhan orang. 

Selain modal tenaga kerja, usaha ini juga membutuhkan modal finansial 

dan modal fisik. Modal fisik dapat berupa alat pemotong kardus, pencetak pola, 

alat transportasi dan sebagainya. Modal finansial sangat membantu pelaku 

usaha untuk lebih mengembangkan bisnisnya. Modal sosial juga tidak kalah 

penting peranannya, seperti yang disebutkan oleh Siregar (2011) menyebutkan 

bahwa modal sosial ini merupakan salah satu bagian dari modal manusia di 

samping modal-modal lainnya seperti kompetensi, motivasi, sikap kerja, dan 

budaya/etos kerja.  

Seperti yang telah didefinisikan oleh Coleman (1988), modal sosial 

merupakan entitas majemuk yang tidak dapat berdiri sendiri dan mengandung 

dua elemen penting yakni mencakup aspek dari struktur sosial dan memfasilitasi 

tindakan tertentu dari pelaku, baik individu maupun perusahaan, di dalam struktur 

tersebut Coleman: 1988, dalam Yustika: 2010).  
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Di antara macam-mocam modal sosial  yang ada, faktor kepercayaan, 

jaringan dan norma tentu saja memiliki peranan penting dalam mengembangkan 

usaha ini, terkait dengan adanya interaksi yang terjalin antara pelaku usaha yang 

ada, antara pelaku usaha dengan penyedia bahan baku dan juga antara pelaku 

dengan pembeli. 

  

4.2.1 Kepercayaan  

Transaksi pasar akan selalu diawali dengan proses interaksi penjual dan 

pembeli. Pada era pasar tradisional, penjual dan pembeli akan bertemu untuk 

mencapai kesepakatan tentang harga dan barang yang diinginkan. Barang akan 

segera berpindah tangan dari penjual ke pembeli ketika kesepakatan telah 

tercapai dan tentunya akan disertai dengan pembayaran dari pihak pembeli atau 

dalam istilah umumnya ‘ada uang, ada barang’. Namun, tidak menutup 

kemungkinan bahwa dapat terjadi transaksi hutang-piutang di dalamnya dimana 

terjadi penangguhan pembayaran ataupun penundaan pengiriman barang 

setelah terjadi pembayaran.    

Seiring berkembangnya masa dan perkembangan teknologi, transaksi 

secara langsung atau tradisional sudah mulai ditinggalkan pelaku pasar. Era baru 

yang memperpendek jarak dan waktu mulai merambah dunia bisnis di seantero 

dunia. Transaksi menjadi lebih mudah dan sederhana hanya dalam hitungan 

menit dan detik dan minim kontak fisik antara penjual dan pembeli.  

Eksistensi pasar modern yang mulai yang menggeser pasar tradisional 

tidak dapat dilepaskan oleh peranan teknologi dan modal sosial yang terjalin 

antar pelaku dalam pasar. Modal sosial yang paling menonjol hadir dalam bentuk 

kepercayaan. Kepercayaan pun berwujud segala rupa dan merambah dalam 

segala proses transaksi pasar.  
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Tak terkecuali dalam usaha daur ulang kardus bekas yang ada di Desa 

Kedungwonokerto. Mulai dari proses mendapatkan bahan baku hingga tahap 

akhir pemasaran dihiasi oleh ragam bentuk kepercayaan. Berikut ini merupakan 

beragam wujud kepercayaan yang dilakukan oleh struktur usaha daur ulang 

kardus di Desa Kedungwonokerto: 

a) Memesan via Telepon, Bentuk Kepercayaan kepada Penyedia Bahan  

Lazimnya, untuk mendapatkan bahan baku maupun penjualan produk 

diperlukan pertemuan atau transaksi langsung antara penjual dan pembeli. Di 

jaman pasar modern ini, perlakuan seperti itu sudah mulai ditinggalkan meskipun 

masih ada beberapa orang masih melakukannya. Pemesanan lebih mudah 

dilakukan dengan melakukan konfirmasi melalui pesawat telepon, mesin faximile, 

email maupun akun jejaring sosial lebih umum dilakukan.   

Demikian pula yang terjadi dalam usaha daur ulang kardus yang tidak lagi 

mengharuskan penyedia bahan ataupun pembeli menemui pengusaha daur 

ulang dan sebaliknya. Salah satu media paling efektif untuk melakukan transaksi 

adalah melalui pesawat telepon. Salah seorang yang menerapkan sistem ini 

adalah Ibu Suhartatik (32 Tahun). Beliau memesan bahan baku berupa lembaran 

kardus bekas melalui media telepon, seperti penuturan beliau kepada peneliti: 

 “Mboten nate kulo, katek ayah e nggih teng pabrik e, mbak, mboten 
saget mlampah-mlampah. Ndugi bahan niku, nek wonten, nggih di bel.” 
(Saya tidak pernah, lagian ayahnya (kerja) ke pabrik, mbak, tidak bisa 
jalan-jalan. Datangnya bahan itu, kalau ada, ditelepon.) 
 

Pemesanan bahan baku melalui pesawat telepon juga memiliki resiko 

tinggi. Resiko yang dapat terjadi antara lain bahan yang dikirim oleh penyedia 

bahan tidak sesuai dengan yang telah dipesan sebelumnya, baik dari sisi jumlah 

ataupun kualitas bahan yang diinginkan ataupun bahan yang disediakan dalam 

keadaan rusak. Jikalau hal ini terjadi, berpotensi menimbulkan kerugian bagi 

produsen karena proses produksi terhalang oleh bahan baku yang kurang sesuai 
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dengan kebutuhan dan juga kekurangan bahan baku yang mempengaruhi jumlah 

produksi sehingga pemenuhan pesanan pelanggan juga menjadi terganggu. 

Namun demikian, pemesanan bahan baku melalui telepon kepada orang 

yang tepat tentu saja akan banyak mengurangi resiko kerugian yang dapat 

diderita oleh produsen. Pemilihan rekanan penyedia bahan yang amanah dan 

dapat dipercaya bahkan dapat menjanjikan keuntungan karena dapat 

mengurangi biaya survey bahan baku dalam hal ini akan mengurangi ongkos 

produksi yang harus dikeluarkan dan juga menghemat waktu.  

Dengan melakukan pemesanan bahan via telepon, maka produsen tidak 

perlu lagi datang ke lokasi bahan baku untuk memastikan bahan ada atau tidak 

dan bisa langsung membelinya. Produsen yang harus datang jauh-jauh untuk 

membeli bahan tanpa mengkonfirmasi via telepon, kemudian bahan tidak ada 

atau habis, maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga, dan juga ongkos.  

Dengan demikian fasilitas pemesanan melalui pesawat telepon sangat efisien 

dan dapat memperlancar usaha.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) yang 

menyatakan bahwa kepercayaan menjadi faktor kunci sebagai modal sosial, 

yang menyebabkan biaya transaksi dan biaya kontrol menjadi rendah. Dan juga 

senada dengan yang diutarakan oleh Tonkiss (dalam Syahyuti: 2008), bahwa 

modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau 

kelompok, misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan 

informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya 

transaksi.  

b) Pesanan via Telepon, Bentuk Kepercayaan kepada Pelanggan 

Menyadari bahwa kemudahan transaksi dapat mendongkrak kelancaran 

usaha, pemesanan via telepon juga diberlakukan dalam hal pemasaran. 

Beberapa produsen melakukan hal yang sama yaitu menerima pesanan yang 
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dilakukan oleh pelanggan tetapnya melalui telepon. Hal tersebut juga dilakukan 

oleh Bapak Muslimin (50 tahun), berikut pernyataannya:  

“Sing tuku kan kari nelpon aku kan, mbak. Sing penting iku, ben dino ono, 
terno. Ngunu. Nek langganan.” (Yang beli kan tinggal telepon saya kan, 
mbak. Yang penting itu, tiap hari ada, diantar. Gitu. Kalau langganan.) 
 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, tidak semua pembeli yang 

dilayani melalui pemesanan via telepon, hanya pelanggan tetap saja yang 

mendapatkan akses tersebut. Hal ini dikarenakan untuk meminimalkan resiko 

kerugian.  

Namun, resiko kerugian yang dapat menjadi taruhan dalam setiap 

transaksi tidak langsung ini, mengingat transaksi melalui telepon sangat rawan 

diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.  Misalnya pembeli tidak 

menunaikan kewajiban pembayaran seseuai dengan kesepakatan sebelumnya. 

Oleh karenanya, produsen mempunyai kriteria khusus dalam melakukan 

transaksi semacam ini hanya kepada pelanggan tetap, yang telah dikenal dan 

terjamin kredibilitasnya.  

Pelanggan tetap mendapat perlakuan khusus seperti pemesanan lewat 

telepon karena telah terjadi interaksi yang intens dan terus menerus antara 

produsen dan konsumen sehingga terjalin perasaan saling percaya. Hal ini 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu (1970, dalam Yustika: 

2010) yang menyatakan bahwa modal sosial sebagai agregat sumber daya 

aktual ataupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet 

(durable) sehingga melembagakan hubungan persahabatan (acquitance) yang 

saling menguntungkan.  

c) Kontrak Kerja, Bentuk Kepercayaan kepada Penyedia Bahan 

Menciptakan maupun menjaga kepercayaan memang tidaklah mudah, 

untuk itu ada beberapa cara untuk menyiasatinya, contohnya dituangkan dalam 
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kontrak kerja yang bersifat mengikat. Seperti yang dilakukan oleh pemilik UD Tri 

Manunggal Jaya, Mas Budi, yang membeli bahan dari pabrik dengan perjanjian 

atau kontrak. Berikut penuturan Beliau: 

“Kan sudah perjanjian kontrak, Mbak. Ono barang yo telfon, langsung 
kesana, beli, bayar.” 
 

Kabar melalui telepon dari pabrik, menjamin Mas Budi mendapat jatah 

tersedianya bahan baku dari pabrik tersebut. Dengan demikian Mas Budi tidak 

perlu lagi untuk datang ke pabrik lagi atau telepon terus untuk menanyakan 

adanya ketersediaan bahan baku di pabrik.  

Dengan hanya mengandalkan telepon dari penyedia bahan, produsen 

sudah dapat meninggalkan rasa kuatir tidak memperoleh pasokan bahan baku 

yang dibutuhkannya. Padahal bisa saja pabrik tidak memberikan bahan baku 

yang seharusnya dikirimkan kepada produsen dan menjualnya kepada pihak lain 

yang menawar lebih tinggi. Untuk menjamin rasa aman itulah diperlukan kontrak 

kerja yang mengikat kedua belah pihak dan menumbuhkan rasa kepercayaan 

yang timbul melalui komitmen kedua pihak dalam melaksanakan klausul dalam 

kontrak kerja yang telah disepakati kesepakatan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Syahyuti (2008) bahwa untuk mengembangkan modal sosial kata kuncinya 

adalah waktu”. 

d) Purchase Order, Bentuk Kepercayaan kepada Pelanggan 

Sedangkan untuk menggaet pembeli,  Mas Alfan yang mendapatkan 

pesanan pelanggan dengan menggunakan dokumen Purchase Order (PO). 

Seperti jawaban beliau kepada peneliti saat peneliti menanyakan tentang adanya 

perjanjian yang mengikat dalam hal pemesanan produknya, dan berikut adalah 

jawaban Mas Alfan:  

“Nggih, PO” (Iya, PO) 
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Kontrak kerja sekaligus menjadi penjamin bagi pihak yang telah diikat 

kontrak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam kontrak. 

Pihak penjual menyediakan barang yang sesuai dengan pesanan, dan pembeli 

wajib memberi imbalan yang telah disepakati. Namun, berangkat dari perjanjian 

itulah, rasa saling percaya antar produsen-konsumen ini mulai terpupuk, dan 

transaksi selanjutnya keberadaan PO tidak mutlak harus ada. Hal tersebut 

terlihat dari penegasan Mas Alfan kepada peneliti: 

“Kadang nek sudah sama-sama, maksud e sudah kerjasama lama, 
tinggal kontek-kontek an thok. Kepercayaan. “Pak, aku bikino layyer ini, 
sekian ribu lembar.” Yo berdasarkan cuma kontek-kontekan thok nggak 
pake PO bisa.” (Kadang kalau sudah sama-sama, maksudnya sudah 
kerjasama lama, tinggal telepon saja. Kepercayaan. “ak, bikinkan aku 
layyer ini, sekian ribu lembar.” Ya berdasarkan telpon saja tidak pake PO 
bisa) 
 
“...nggak sampai kesini, wes tinggal bel-bel an thok. Nggak sampai aku 
lari kesana dulu nyari PO.” (...tidak sampai kesini, tinggal telepon saja. 
Saya tidak harus lari kesana dulu nyari PO) 
 

Kontrak kerja dapat menjadi awal terbentuknya rasa saling percaya dalam 

setiap transaksi. Dengan komitmen serius yang ditunjukkan kedua belah pihak 

yang terikat kontrak dalam menjalani setiap klausul kontrak dapat menjadi 

parameter derajat kepercayaan yang dapat diemban. Seiring berjalannya waktu 

keberadaan kontrak kerja mampu digantikan dengan perjanjian tidak tertulis 

dalam menjalankan transaksi karena telah terjalin rasa percaya yang kuat. Hal 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahyuti (2008) 

yang menyatakan bahwa untuk mengembangkan modal sosial kata kuncinya 

adalah waktu”.  Dengan seringnya terjadi transaksi dan interaksi, modal sosial 

seseorang ikut meningkat pula. 

e) Bayar di Depan, Bentuk Kepercayaan kepada Penyedia Bahan 

Sistem pembayaran di depan untuk mendapatkan barang atau jasa 

selama ini kurang umum digunakan dalam dunia usaha dibandingkan dengan 
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sistem pembayaran dibelakang (hutang-piutang). Hal ini disebabkan karena 

dalam sistem ini menuntut tingkat kepercayaan yang sangat tinggi karena resiko 

wanprestasi juga tinggi. Namun hal tersebut tidak menyurutkan Mas Boy untuk 

tetap patuh pada aturan bayar mundur yang diberlakukan oleh suplier bahan 

bakunya. Pemilik UD Abraham Putra ini memberikan sejumlah setoran uang 

muka untuk mendapatkan jatah bahan baku dari pemasok bahan. Bahan baku 

yang diterima pun tidak dapat diterima sekaligus setara dengan uang yang 

dibayarkan, tetapi dibagi untuk beberapa kali pengiriman bahan. Berikut 

pernyataan Beliau kepada peneliti: 

“...niku artane niku mboten ben dino bayar ngoten, pabrik niku ‘aku 
kirimen duit seket juta’, nggih mriki, ngirim seket juta. Masi kan engken 
dipendhet pirang rit. Mari ngunu kari sithik, njaluk maneh, dikek’i..kudu 
sak panjalukane mriko, supoyo cek gak digeser.” (..uangnya itu tidak tiap 
hari dibayar, pabrik itu “Kirim aku uang lima puluh juta.” Kami ya kirim 
lima puluh juta. Meskipun nanti kan diambil beberapa kali. Setelah itu, 
tinggal sedikit, minta lagi, dikasih...Harus sesuai permintaan dari sana, 
supaya tidak digeser.) 
 

Kepatuhan produsen untuk tetap menjalankan kewajiban sebelum haknya 

diberikan seperti tergambar dalam sistem bayar mundur ini, menunjukkan 

komitmen dan rasa percaya yang tinggi diantara pihak produsen kepada 

penyedia bahan. Bayar mundur akan memiliki resiko diselewengkan oleh pihak 

penyedia bahan dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik kepada 

produsen. Namun, dari sudut pandang produsen, melaksanakan permintaan dari 

penyedia bahan merupakan perwujudan komitmen produsen dalam menjaga 

hubungan kerjasama yang baik dengan penyedia bahan. Sedangkan penyedia 

bahan dinilai dari pemenuhan kebutuhan produsen akan bahan baku yang baik 

serta membayar kepercayaan produsen dengan memberikan prioritas untuk 

ketersediaan bahan baku untuknya diatas pembeli lainnya.  

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Syahyuti (2008) dalam tulisannya 

bahwa untuk menjamin pasokan barang, pedagang harus terpaksa memberikan 
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insentif agar penyedia bahan mau mengirimkan atau menyediakan bahan secara 

reguler. Untuk itu, adakalanya pedagang membayar tunai barang yang diambil, 

atau bahkan membayar di depan.  

f) Penggunaan BG, Bentuk Kepercayaan kepada Pelanggan 

Pada era globalisasi dan teknologi yang semakin maju, pembayaran tunai 

mulai sedikit tergeser oleh pembayaran via elektronik dan via perbankan. 

Pembayaran tidak lagi mengharuskan dilakukan dengan menggunakan uang 

kartal (tunai), uang giral dipandang lebih mudah, praktis, dan aman. Salah satu 

alat pembayaran yang umum dilakukan dalam usaha daur ulang ini adalah 

dengan menggunakan Bilyet Giro (BG). Seperti penuturan dari Bu Suhartatik 

berikut ini: 

“Kebanyakan tiyang mriki niku kan Mojokerto a, Mbak. Mojokerto niku 

sedanten, Mbak, sistem BG niku, sedanten, umum pun.” (Kebanyakan 

orang kesini itu kan dari Mojokerto, Mbak. Mojokerto itu semua, mbak, 

sistem BG itu, semua, sudah umum.) 

 

Bilyet Giro (BG) adalah surat perintah nasabah kepada bank penyimpan 

dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan 

kepada rekening pemegang yang disebut namanya. Seperti halnya produk 

perbankan yang lain, penggunaan BG juga mengandung resiko, yaitu penerbitan 

BG Kosong. Untuk itu diperlukan kehati-hatian dalam hal penggunaan BG 

sebagai salah satu alat pembayaran.  

Meskipun dengan beragam resikonya, dan dengan prinsip kehati-hatian 

dan kepercayaan kepada pelanggan, Bilyet Giro ini tetap dipergunakan untuk 

mempermudah pembayaran. Sekali lagi hal ini sesuai dengan penelitian Siregar 

(2011) yang menyebutkan bahwa kepercayaan menjadi faktor kunci sebagai 

modal sosial, yang menyebabkan biaya transaksi dan biaya kontrol menjadi 

rendah. Serta sepaham dengan definisi modal yang dikemuakakn oleh sosial 
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Putnam (1995) bahwa modal sosial sebagai gambaran organisasi sosial, seperti 

jaringan norma dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja 

sama yang saling menguntungkan (Yustika: 2010). 

g) Utang Dagang, Bentuk Kepercayaan Penyedia Bahan 

Setiap transaksi akan berjalan apabila kesepakatan antara penjual dan 

pembeli mengenai barang atau jasa dan harga telah disepakati. Kemudian akan 

diikuti dengan penyerahan barang atau jasa kepada pembeli dan pembeli akan 

memberikan imbalan yang sesuai. Namun dengan naik turunnya dinamika 

perdagangan, transaksi yang semula dilakukan dengan tunai dimungkinkan 

untuk dilakukan dengan cara hutang-piutang. Atau dengan kata lain, 

pembayaran dapat ditunda atau kekurangan pembayaran bisa dilakukan 

dikemudian hari.  

 seperti pengalaman Pak Ngadi Mulyo (42 tahun) yang diceritakan kepada 

peneliti bahwa: 

“Nek minggu ngene iki prei. Iki maeng aku butuh duite, barange iku teko 
terus, ket kemis, jum’at, sabtu sampak isuk maeng. Sing ngeteri niku lho 
enten mawon. Kulo niki kongkon utang ngoten, utang, nek kurang ngunu,  
‘Mas, duite kurang, ono e sak mene.” (Kalau minggu libur. Ini tadi saya 
butuh uang, barangnya itu datang terus dari hari kamis, jum’at, sabtu 
sampai pagi tadi. Yang kirim itu lho ada saja. Saya ini disuruh hutang, 
Hutang, kalau kurang gitu “Mas, uangnya kurang, adanya cuma segini.”) 
  

Dari gambaran diatas, terlihat bagaimana pola kerjasama yang telah lama 

dijalin memungkinkan transaksi hutang-piutang dijalankan. Di satu sisi, penyedia 

bahan harus tetap menyalurkan bahan untuk menghindari tumpukan stok, disisi 

lain produsen dihadapkan pada minimnya pemasukan untuk melakukan 

pembayan tunai pada saat menerima bahan. Untuk menyiasatinya, kesepakatan 

untuk menanggguhkan pembayaran adalah solusi terbaik dan saling 

menguntungkan.  
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Hal ini juga menggambarkan keberdayaan mulai tumbuh dalam masyarakat 

penggiat usaha daur ulang seperti yang dicirikan oleh Fahruddin karena penggiat 

usaha daur ulang telah memahami potensi dan kapasitas usahanya serta 

memiliki kekuatan berunding yang baik sehingga mampu bekerjasama secara 

saling menguntungkan. Fahrudin menjabarkan ciri-ciri masyarakat yang berdaya 

antara lain: 

1. mampu memahami diri dan potensinya, 

2. mampu merencanakan (mengantisipasi perubahan ke depan), dan 

mengarahkan dirinya sendiri, 

3. memiliki kekuatan berunding, bekerja sama secara saling menguntungkan 

dengan bargaining power yang memadai, dan 

4. bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. 

Peristiwa ini juga cerminan modal sosial yang disampaikan oleh Putnam 

(1995) yang mengartikan modal sosial sebagai gambaran organisasi sosial, 

seperti jaringan norma dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan 

kerja sama yang saling menguntungkan (Yustika: 2010). 

h) Piutang dagang, Bentuk Kepercayaan kepada Sesama Pelaku Usaha 

Persaingan usaha memang tak akan dapat dihindari. Dari persaingan tak 

jarang melahirkan inovasi dan kreativitas baru di ranah usaha. Namun tak jarang, 

kerjasama diantara para pelakunya ikut berkembang di ranah persaingan demi 

eksistensi dan perkembangan usaha. Hal ini pun juga terjadi dalam usaha daur 

ulang kardus bekas. Beberapa pelaku usaha menjalin kerjasama dalam 

beberapa hal.  

Sebagai contoh adalah UD Abraham Putra. Usaha yang dikelola oleh Mas 

Boy dan istri sejak tahun 2000 ini memiliki latar belakang usaha sebagai 

pemasok bahan baku bagi produsen usaha daur ulang kardus bekas. Semula 

usahanya bergerak di bidang penyortiran sampah kardus untuk dijual kembali 
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menjadi bahan baku dengan kualitas bagus kepada produsen kardus bekas dan 

sampahnya dijual kepada pabrik kertas. Dengan demikian, UD Abraham Putra 

memiliki pelanggan utama produsen kardus bekas lainnya dan pabrik kertas.  

Beberapa tahun ini, UD Abraham Putra mulai mengembangkan usahanya 

dengan memproduksi sendiri bahan baku kardusnya menjadi beberapa produk 

olahan kardus bekas, seperti box sepatu setengah jadi (tanpa di lem); layyer; dan 

kertas untuk kopyah; dan beberapa produk yang lain.  Namun UD Abraham 

masih melayani pembelian bahan baku bagi produsen kardus yang lain dan juga 

menyerahkan finishing (proses pengeleman) produk box sepatu setengah jadinya 

kepada produsen yang lain.  

Dengan pengalaman yang sama dalam bisnis kardus bekas, pemilik UD 

Abraham Putra sangat mengerti ada masa-masa naik dan turun dalam usaha 

yang dialami oleh rekan sesama produsen. Untuk itu, tak jarang Mas Boy 

memberikan piutang kepada mitra kerjanya, seperti yang penuturan Beliau 

kepada peneliti: 

“Kados tiyang-tiyang sing mendhet mriki ta? nggih utang wong-wong 
niku..” (Seperti orang-orang yang ambil dari sini ta? Ya, hutang, orang-
orang itu..) 
 
“Mriki nggih nyatet tiyang-tiyang niku utang, nek gak utang engko yo gak 
lancar. Yo podho ae wong usaha, wong dagang, namine wong mracang 
opo yo’opo, nggeh ngutangi.” (Kami ya mencatat orang-orang yang 
hutang, kalau tidak hutang nanti tidak lancar. Ya sama saja. Orang usaha, 
orang dagang, mananya pengecer ya memberi hutang) 
 

Pengalaman yang sama ketika memulai usaha, akan banyak 

mempengaruhi para pelaku yang telah lama bekerja sama untuk saling 

membantu terutama dalam masa-masa sulit. Seperti yang diungkapkan oleh 

Syahyuti (2008) kata kunci untuk mengembangkan modal sosial adalah waktu 

baik keterlibatan dalam perdagangan maupun kepekaan dalam membangun 
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hubungan terutama dengan orang yang siap membantu ketika mengahadapi 

kesulitan terutama keuangan. 

Kerjasama dalam hal perdagangan ternyata bukan hanya memberi 

keuntungan bagi pembeli, namun juga bermanfaat bagi penjual, karena karena 

membantu kelancaran perputaran barang baik itu bahan maupun produk mereka. 

Namun, untuk mengurangi potensi kerugian, pemberian hutang hanya diberikan 

kepada orang-orang yang dikenal saja, seperti pelanggan atau orang yang 

dikenal.  Hal tersebut diungkapkan oleh Mas Boy kepada penulis: 

“Semerap tiyange ben dinane, masio nyantole akeh jek gak wedi, roh 
omahe, kenal seh,  Mbak..” (Kenal orangnya, meskipun hutangnya 
banyak,  tidak takut, tahu rumahnya, kenal juga, mbak) 
 
 “Sing di dol-dol nang wong-wong home industry omah-omahan iku yo 
utang, wong-wong. Nggih jarang sing cash. Sing wong-wong gak tau 
kenal thok sing cash. Koyok Cak Khamim, Mbak Huda, nggih nyatet.“ 
(Yang dijual orang-orang ke orang-orang home industry rumahan itu ya 
hutang. Jarang yang cash. Untuk orang-orang yang belum kenal saja 
yang cash. Seperti Cak Khamim, Mbak Huda, ya mencatat (hutang) 
 

Dengan demikian, yang mendapat akses istimewa berupa pemberian 

piutang ini bukan berasal dari pembeli biasa yang belum dikenal, melainkan yang 

sudah dikenal dan telah menjalin transaksi lebih dari sekali. Selain itu, produsen 

juga telah mengenal baik background, track record dan reputasi masing-masing 

pembelinya. Jadi bukan hanya mengutamakan keuntungan saja, tetapi 

pertimbangan aspek-aspek sosial juga dikedepankan dalam proses ini. Hal ini 

sesuai dengan pandangan Uphoff (1999) menyatakan bahwa modal sosial dapat 

ditentukan sebagai akumulasi beragam tipe dari aspek sosial, psikologi, budaya, 

kelembagaan, dan aset yang tidak terlihat (intangible) yang mempengaruhi 

perilaku kerjasama. Dan, koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan 

(Yustika: 2008 dalam Kuncoro: 2010).   

Dalam setiap hubungan atau interaksi manusia terdapat unsur resiko yang 

ditanggung, untuk itu diperlukan rasa nyaman dan aman untuk melakukan 
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melalui hubungan melalui rasa saling percaya. Hadirnya rasa saling percaya 

yang juga mampu menciptakan ruang usaha yang lebih dinamis. Selain itu 

kepercayaan  juga mampu membantu kelancaran usaha dan menurunkan resiko 

kerugian yang dapat diderita. Sesuai dengan pendapat Syahyuti tentang 

kepercayaan atau trust yang diartikan secara sederhana sebagai “willingness to 

take a risk”, yaitu, interaksi-interaksi yang didasari perasaan yakin (sense of 

confidence), bahwa orang lain akan memberikan respon sebagaimana 

diharapkan dan akan saling mendukung, atau setidaknya orang lain tak akan 

bermaksud menyakiti. Sehingga menimbulkan rasa aman (perceived safety) 

ketika berinteraksi dengan orang lain (Syahyuti, 2008). 

 

4.2.2 Jaringan 

Masyarakat akan lebih berdaya apabila mampu melakukan kerjasama 

dengan sesamanya dan mampu menggali informasi yang ia butuhkan dengan 

mudah. Untuk itu diperlukan pemberdayaan harus difokuskan pada penguatan 

hubungan dalam masyarakat dan strategi yang sesuai dengan karakteristik 

masyarakat tersebut. Prinsip dan asumsi pemberdayaan yang dikemukakan oleh 

Solomon (1976), Swift dan Levin (1987), Kieffer (1981), Rappaport (1981,1984), 

dan Dubois dan Miley (1992) dalam Fahrudin, yang meliputi: 

a) Empowerment adalah proses kolaboratif, dimana klien dan pekerja sosial 

bekerjasama sebagai partner. 

b) Proses empowerment melihat sistem klien sebagai pemegang peranan 

penting (competent) dan mampu memberikan akses kepada sumber-sumber 

dan peluang-peluang. 

c) Klien harus menerima diri mereka sendiri sebagai causal agent, yang 

mampu untuk mempengaruhi perubahan. 

d) Kompetensi diperoleh melalui pengalaman hidup. 
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e) Pemecahan masalah didasarkan pada situasi masalah yang merupakan 

hasil dari kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

f) Jaringan sosial informal adalah sumber pendukung yang penting untuk 

menjembatani tekanan dan membangun kompetensi dan kontrol diri. 

g) Orang harus berpartisipasi dalam pemberdayaan diri mereka dan dalam 

mencapai tujuan, pengertian dan hasil dari pemberdayaan harus mereka 

artikulasikan sendiri. 

h) Tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kegiatan untuk melakukan 

perubahan merupakan masalah utama dalam empowerment. 

i) Empowerment merupakan upaya untuk memperoleh dan menggunakan 

sumber-sumber tersebut dengan cara yang efektif. 

j) Proses empowerment adalah proses yang dinamis, sinergi, selalu berubah 

dan berevolusi, karena masalah-masalah selalu mempunyai banyak cara 

pemecahan. 

k) Empowerment dapat dicapai melalui kesepadanan struktur-struktur pribadi 

dan perkembangan sosio-ekonomi. 

Dengan konsep dan strategi pemberdayaan yang sesuai dengan prinsip 

dan asumsi pemberdayaan diatas serta ditunjang oleh modal sosial yang dimiliki 

masyarakat bukan tidak mungkin pemberdayaan masyarakat akan berjalan dan 

berhasil.  

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, zoon 

politicon, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan 

berinteraksi satu sama lain. Hidup bermasyarakat dalam lingkup sempit seperti 

dalam keluarga dan dalam lingkup yang lebih luas misalnya dengan tetangga, 

teman, bahkan orang lain yang tidak dikenal sekalipun. Didalamnya akan terjadi 

proses interaksi, yang menjadi alat pemenuhan kebutuhan manusia yang 
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kompleks baik secara fisik maupun non-fisik. Interaksi yang dilakukan manusia 

dalam tujuan pemenuhan kebutuhannya akan menciptakan jaring-jaring sosial.  

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, manusia akan melakukan usaha 

dengan memaksimalkan jaringan yang ia punya. Bukan hanya dalam kehidupan 

pribadinya, namun juga demi kepentingan bisnis. Jaringan atau networking juga 

memiliki peran dalam perkembangan usaha pengolahan kardus bekas di Desa 

Kedungwonokerto. Berikut ini adalah peran jaringan dalam perkembangan usaha 

daur ulang di Desa Kedungwonokerto: 

a) Peluang usaha Baru, Peran Jaringan dengan Kerabat, Teman, serta 

Kolega.  

Usaha daur ulang Kardus bekas yang mulai banyak ditekuni oleh 

masyarakat Desa Kedungwonokerto tidak dapat dilepaskan dari pengalaman Pak 

Sis sebagai perintis usaha ini. Dahulu Pak Sis merupakan satu-satunya 

pengusaha yang menjalankan usaha ini dan sukses. Meskipun kesuksesan 

Beliau dalam usaha in tidak berlangsung panjang, namun berhasil ditularkan 

kepada masyarakat desa yang lain. Salah satu yang mendapat kesempatan 

mengenal usaha ini langsung dari Pak Sis adalah saudara ipar Beliau, yaitu 

Bapak Mansur.  Bapak dua anak ini memulai usaha di bidang daur ulang kardus 

bekas mulai tahun 2005. Sebelum memulai usaha ini, Pak Mansur pernah 

bekerja di Dolog Surabaya, karena usahanya ditipu petani sejumlah 10 ton beras.  

Beliau mulai meniti karir kembali menjadi pekerja pabrik, supir, dan akhirnya 

bekerja di Gudang Pak Sis selama satu tahun. Dengan berbekal pengalaman 

kerja setahun dan modal awal sekitar lima belas juta rupiah, Pak Mansur 

memberanikan diri untuk memulai usaha yang sama, berikut cerita beliau: 

“...selanjute kulo medhal, trus kulo kirim pengaduan tenggone sing kulo 
kepingin ndamel-ndamel ngeten, akhire kulo ndamel.” (...selanjutnya, saya 
keluar, terus saya kirim penawaran ke orang, akhirnya saya bikin.) 
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Tak jauh beda dengan Bapak Mansyur, Bu Suhartatik juga mengenal dan 

meneruskan usaha kardus bekas dari ayahnya. Seperti yang diungkapkan oleh 

perempuan 32 Tahun ini kepada peneliti: 

“Niku, Bapak kulo kan ndamel, terus piyambak e niku, nggada langgan 
niku kadose kuwalahen ngoten lho, mbak, terus kulo dikengken ndamel 
niki, dikengken ngrencangi. Langgane cek mboten sampak telat ngoten 
lho, cek mboten mendet teng lintu. Asal mula e nggih, saking Bapak mriko 
kulo.”  (Begini, Bapak saya kan bikin, terus bapak itu, punya pelanggan 
jadi kerepotan gitu lho, mbak, terus saya disuruh bikin ini, disuruh bantu. 
Pelanggannya biar tidak sampai telat gitu lho, biar tidak ambil di yang lain. 
Asal mulanya ya dari Bapak saya.) 
 

Perkembangan usaha daur ulang yang demikian pesat salah satunya 

karena peran serta keluarga dan sanak saudara. Peran keluarga dalam 

penyebaran usaha ini tidak dapat dijauhkan dari kedekatan secara fisik maupun 

emosional dalam keluarga mampu meminimalkan pembatas dalam penyebaran 

informasi penting bahkan yang menyangkut bidang usaha. Semangat untuk 

mendorong keluarga mendirikan usaha yang sama dapat dipandang sebagai 

bentuk modal yang sejajar dengan modal fisik lainnya karena Siregar (2011) 

menyebutkan bahwa modal sosial ini merupakan salah satu bagian dari modal 

manusia disamping modal-modal lainnya seperti kompetensi, motivasi, sikap 

kerja, dan budaya/etos kerja.  

Hal ini sesuai dengan tulisan Santoso (2007) yang menyatakan modal 

sosial yang berperan antara lain saling memberikan informasi dan bantuan, baik 

terkait informasi peluang usaha, lokasi usaha yang strategis, modal usaha, 

kelompok usaha, maupun tempat tinggal. Serta sejalan dengan pandangan 

Friedman (1992), menyebutkan pemberdayaan harus dimulai dari pemberdayaan 

rumah tangga meliputi aspek sosial, politik, dan psikologis. Pemberdayaan sosial 

adalah bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses 

pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi 
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sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan (Friedman: 1992, dalam Hutomo: 

2000). 

Selain membuka usaha berdasarkan pengalaman dan bantuan dari sanak 

saudara, beberapa pengusaha juga mendapat peluang untuk menekuni bisnis ini 

berdasarkan informasi dan bantuan dari teman. Seperti yang dialami oleh Bapak 

M. Mansyur. Bapak M. Mansyur mulai mengenal usaha ini dari dua rekan 

kerjanya di Surabaya. Bahkan kedua rekan Beliau juga mengikut sertakan 

modalnya pada masa awal-awal pembentukan usaha. Namun pada akhirnya, 

kedua rekannya menyerahkan usaha ini sepenuhnya kepada Pak M. Mansyur 

untuk dikelola sendirian.  

Cerita lain dihadirkan oleh Bapak Ngadi Mulyo, berbekal pengalaman 

bekerja pada usaha daur ulang kardus bekas selama 2 tahun di dekat rumahnya, 

di tahun 2005 akhirnya memutuskan untuk mendirikan  usaha daur ulang sendiri, 

seperti penuturan istri Pak Ngadi Mulyo berikut ini: 

“Awale iku yo melok-melok, mbak, kaitane. Mari ngunu rodok eroh 
pasaran, terus gawe dhewe iki. Sakjane, kulo lak tumut Cak Khamim rong 
tahun, ket durung ono mesin, durung ono ngene-ngene, nang Cak 
Khamim. Mari ngunu, dua tahun ngewangi ngecat-ngecat ngunu iku, terus 
ngerti, terus nggih niku..” (Awalnya itu ya ikut-ikut, mbak, awalnya. 
Setelah itu agak tahu pasaran, terus bikin sendiri ini. Sebenarnya, saya 
kan ikut Cak Khamim dua tahun, dari belum ada mesin, belum ada gini-
gini, di Cak Khamim. Setelah itu, dua tahun membantu ngecat-ngecat 
gitu, terus mengerti, terus ya itu..) 
 

Hal yang sama juga dialami oleh Mas Boy, seperti yang telah dijabarkan 

pada sub bab sebelumnya yaitu tentang Gambaran Umum Usaha Daur Ulang, 

Mas Boy memperoleh pengalaman kerja dalam bisnis ini ketika beliau masih aktif 

bekerja di usaha milik Pak Sis. Setelah melihat peluang dengan kepastian 

mendapat bahan baku, beliau keluar dari usaha milik Pak Sis mendirikan 

usahanya sendiri.  
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Perubahan status dari pengawai menjadi pelaku usaha aktif yang dapat 

bekerjasama dengan sesamanya membuktikan bahwa modal sosial dapat 

dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi pemiliknya. Perubahan ini 

sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh  Baker (2000) mendefinisikan 

modal sosial sebagai sumber daya yang diraih oleh pelakunya melalui struktur 

sosial yang spesifik, kemudian digunakan untuk memburu kepentingannya, 

dimana modal sosial tersebut diciptakan lewat perubahan-perubahan dalam 

hubungan antarpelakunya. 

Penyebaran informasi dan bantuan dari keluarga, teman bahkan mantan 

rekan bisnis, majikan atau pegawai, sangat membantu para pelaku untuk 

menangkap peluang dan mendirikan usahanya sendiri. Karena dalam zona 

kekeluargaan, pertemanan, ataupun rekan bisnis orang akan lebih leluasa 

menyampaikan informasi secara mendalam dan minim batasan, sehingga 

siapapun yang mampu mengakses dan memiliki kemampuan menangkap 

peluang tersebut dapat sekaligus menjadi  modal utama menjalani bisnis ini. 

Informasi yang di dapat dari penelitian menunjukkan turut berperannya 

keluarga dan teman dalam perkembangan usaha daur ulang ini maka sekaligus 

membuktikan teori modal sosial yang diutarakan oleh Burt (1997) yang 

memandang modal sosial sebagai teman, kolega dan lebih umum kontak lewat 

siapa pun yang membuka peluang bagi pemanfaatan modal ekonomi dan 

manusia (Burt: 1997a, dalam Yustika: 2010). Serta sesuai dengan hasil 

penelitian Siregar (2011) yang menemukan adanya hubungan erat antara modal 

sosial dan kegiatan usaha pedagang kaki lima (PKL) di Nagoya, Batam, dalam 

aspek relasional dapat dilihat dari pola kehidupan di lingkungan tempat usaha 

dan tempat tinggal, adanya kemitraan, ikatan kekeluargaan, dan jaringan sosial 

(Siregar: 2011) 

 



72 

 

 

 

b) Ketersediaan Bahan, Peran Jaringan dengan Penyedia Bahan Baku 

Dalam sub bab terdahulu tentang Gambaran Umum Usaha Daur Ulang 

adanya peranan jaringan dalam perkembangan usaha ini di Desa 

Kedungwonokerto. Dalam proses perkembangannya, usaha daur ulang di Desa 

Kedungwonokerto lebih didominasi keterikatan antara satu pelaku usaha dengan 

yang lainnya. Keterikatan tersebut terwujud dalam sharing informasi tentang 

usaha yang tidak hanya disimpan oleh pelaku usaha sendiri, tetapi mampu 

dibagikan kepada para kerabat, sahabat bahkan karyawan dan tetangganya 

yang kemungkinan besar tidak akan mendapatkan informasi dari pihak lain 

sebelumnya. Aksi sharing ini mampu berimbas kepada dorongan pihak-pihak 

yang mengetahui informasi tentang usaha untuk ikut menekuni usaha yang 

hampir sama dengan informan. Apabila dilihat dari teori modal sosial coleman, 

aksi sharing informasi ini dapat tergolongkan dalam jaringan informasi yang 

merupakan perwujudan modal sosial. Tiga bentuk modal sosial yang disebutkan 

Coleman meliputi (1)struktur kewajiban, ekspektasi, dan kepercayaan; (2) 

jaringan informasi; (3) norma dan sanksi yang efektif. 

Salah satu yang memanfaatkan jaringan adalah Mas Boy. Pemilik UD 

Abraham Putra ini mendapatkan peluang untuk mendirikan usahanya sendiri 

ketika keluar dari tempat kerjanya yang lama dan memanfaatkan pengalaman 

beliau sebagai supir untuk mendapatkan akses bahan baku ke pabrik. Pabrik 

tersebut merupakan penyuplai bahan di tempat usahanya yang lama, sehingga 

merupakan relasi lama mas Boy. Seperti penuturan beliau sebelumnya, Mas Boy 

memberanikan diri mengajukan penawaran kepada pabrik untuk mengambil 

bahan untuk usaha pribadinya, setelah tempat kerja beliau sebelumnya mulai 

goyah dan kurang lancar dalam usahanya. Dengan pengalaman beliau sebagai 

supir dan hubungan baik yang terjalin sebelumnya, pihak pabrik penyedia bahan 

baku mengabulkan permintaan Mas Boy. 
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Sedangkan Bapak Sunaryo, memulai usaha yang diberi nama UD Tri 

Sarana Box pada tahun 2004 berdasarkan pengalaman beliau dan istri yang 

telah lama menjadi karyawan pabrik karton. Bapak Sunaryo merupakan 

karyawan pabrik karton Prima Box, Pandaan, Pasuruan hingga sekarang dan 

istrinya adalah mantan karyawan pabrik karton Maspion. Seperti yang dituturkan 

beliau: 

“..Kan gini, kebetulan kan background saya sama istri saya,,saya kan 
masih aktif di di pabrik karton, dulu istri saya juga kerja di pabrik karton.”    
 
“ Saya, sampai sekarang ini di Prima Box, Pandaan. Kalau istri saya dari 
Maspion.” 
 

Keuntungan lain yang dimiliki oleh Bapak Sunaryo, sebagai karyawan 

pabrik karton adalah mudahnya akses bahan baku yang berasal dari pabrik 

tempat ia bekerja. Pemilik tiga tempat produksi ini pun menceritakan kepada 

peneliti: 

“Saya, bahan bakunya ambil di empat tempat, jadi saya ngambil di pabrik 
SBK Gunung Gangsir, SGM Menganti, SGS Krian, Prima Box sendiri, 
Pandaan” 
 

Manfaat menjaga hubungan dengan relasi lama juga dirasakan oleh Ibu 

Suhartatik. Pemilik usaha sejak 2007 ini masih mendapatkan akses bahan baku 

dari suami mantan penyedia bahan beliau sebelumnya, seperti pernyataan 

beliau: 

“Kulo biyen nggih hubungan kale mbak Yun niku tasek wonten mriki niko. 
Mas Hasan, masih sak niki nggih, Mas Hasan nek wonten bahan nggih di 
bel nggih an, ditawani.” (Saya dulu ya hubungan sama Mbak Yun 
sewaktu masih disini dulu. Mas Hasan, sampai sekarang masih, kalau 
ada bahan masih telepon menawarkan) 
 

Bukan hanya menjaga relasi lama saja yang penting untuk dilakukan, 

menjaga hubungan baik dengan relasi baru juga sangat diperlukan. Salah 

satunya adalah saling menjaga komitmen untuk tetap menjalankan transaksi 
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yang saling menguntungkan. Seperti yang tengah diupayakan Pak M. Mansyur 

bersama penyedia bahannya, seperti yang diungkapan Mbak Yuyun, istri Pak 

M.Mansyur:  

“Prinsipe rakyat kulo nggih ngoten, poko’e sithok niku duit. Barang ndugi 
masio aku gak ono, tak dholek-dholekno supoyo langgan niku mboten 
pedhot.” (Prinsipnya suami saya itu, yag penting satu, ada uang. Barang 
datang, meskipun saya tidak punya (uang), saya cari-carikan supaya 
langganan itu tidak putus.) 
 
“Nek ngene iki poko’e maler aku, poko’e ojo sampe pedhot. Gak muluk-
muluk lha, gawe mbayari wong ono, gawe tuku bahan. Ngene iki kan 
bahan nyetok terus, soale pabrik ga iso dilerekno. nggih. Sekali leren, 
nggih,, di pek wong njobo. Iku ae akeh sing nge-drop. Tapi arek e untung 
ae ga gelem, mbak..arek e komitmen ngunu lho. Wes kadung apik, atek 
kerjasama e ga cacat. De’e masi di ndek arek, ‘wes tak tukune sak mene, 
tak larangi..’ arek e yo..(sambil geleng-geleng)” (Kalau begini ini yang 
penting aku aman, jangan sampai putus. Tidak muluk-muluk, untuk bayar 
pegawai ada, untuk beli bahan. Kalau begini ini kan bahan di stok terus, 
soalnya pabrik tidak bisa diberhentikan. Sekali berhenti, diambil orang 
lain. Itu saja sudah banyak yang nawar, tapi untungnya orangnya tidak 
mau, dia pegang komitment. Sudah terlanjur baik, dan lagi kerjasamanya 
tidak pernah cacat, dia meskipun ditawar orang ‘Sudah, saya beli segini, 
harganya lebih mahal..’ orangnya ...(sambil geleng-geleng) 
 

Ketersediaan bahan baku dalam jumlah banyak secara tidak langsung 

mampu menjadi jaminan akan kelangsungan usaha daur ulang. Dalam upaya 

memperoleh bahan baku tak cukup hanya mengandalkan dari langganan saja, 

terkadang juga membutuhkan tambahan pasokan bahan dari mana saja tak 

terkecuali dari para pengepul atau pabrik lain. Langkah awal dalam membuka 

relasi baru ini salah satunya melalui kecocokan harga. Demikian pula yang 

dijalankan oleh Bapak Mansur, dalam pernyataan beliau kepada peneliti tentang 

penawaran bahan baku oleh orang baru:  

 
“Nggih kulo terami, menawi cocok.” (Ya saya terima, asal harganya 
cocok) 
 
Berbeda dari Bapak Mansur yang pasif dengan penawaran bahan baku, 

Mas Alfan memilih lebih aktif dalam memperoleh bahan baku melalui permintaan 

ke pabrik-pabrik penyedia bahan baku. Seperti penuturan beliau:    
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“Kenale ya, saya masuk dulu ke pabrik. Kebetulan hubungan terus-
menerus, akhire kontinu tiap minggu.” 
 

Hal yang sama juga dialami oleh Pak Ngadi Mulyo (42 tahun) dan Mas 

Budi (28 tahun), pernyataannya sebagai berikut:  

Pak Ngadi : “Yo langsung nang pabrik dhewe, bayar dhewe.” (Ya 
langsung ke pabrik sendiri, bayar sendiri) 

 
Mas Budi  : “Yo, masuk, ketemu atasane, langsung beli kardus e.” ( Ya, 

masuk, ketemu atasannya, langsung beli kardusnya.) 
  “Kan sudah perjanjian kontrak, mbak. Ono barang yo 

telfon, langsung kesana, beli, bayar.” 
 
Akses bahan baku bukan hanya didapatkan dari penyedia bahan baku, 

namun juga dapat diperoleh dari pembeli. Salah satu caranya memanfaatkan 

sampah produksi sebagai alat tukar-menukar dengan bahan baku. Seperti yang 

disampaikan sebelumnya dalam sub bab gambaran umum usaha daur ulang, 

sampah dalam usaha ini masih bernilai ekonomis dan masih bisa dimanfaatkan 

kembali sebagai bahan baku bagi pabrik kertas. Dengan memanfaatkan jaringan 

dengan pembeli, khususnya pengepul, sampah dapat ditukar dengan bahan 

baku. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Muslimin (50 Tahun): 

“Nek sampah iku yo di dol e nang pengepul ngunu maeng, koyok Mas 
Boy ngunu maeng. Kan Mas Boy kan yo ambek nerimo ngunu kan, engko 
dikekno mrunu, karo Mas Boy disetor nang Pakerin. Iki arep e tak, sing 
tak setor kan sampah kan duduk nang Mas Boy. Wes timbangan bingung, 
aku yo ga enak, asale kan dipindahno karo mas Boy. Dadine aku sing 
njupuk wong iku, dijupuk dhewe, di bal dhewe, sing sisa. Kadang ndek 
wong e ono barang apik di kekno aku. Urup-urupan..” (Kalau sampah itu 
dijual ke pengepul, seperti Mas Boy. Kan Mas Boy juga menerima 
sampah, nanti dikirim kesitu, lalu Mas Boy setor ke Pakerin. Ini mau saya, 
saya kan setornya bukan ke Mas Boy. Daripada bingung, saya juga tidak 
enak, asal mulanya kan dipindahkan oleh Mas Boy. Jadi, sampah saya 
diambil orang lain, diambil sendiri, dibungkus sendiri. Terkadang, orang 
itu punya barang bagus, dikasihkan ke saya. Tukar-menukar.) 
 
Senada dengan yang dilakukan oleh Bapak Muslimin, Bu Suhartatik juga 

melakukakan hal serupa, berikut ungkapan beliau: 
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“Mboten langsung teng pabrik ngoten, wonten sing mendhet piyambak. 
Nek pas wonten bahan ngoten, tukar bahan. Nek pas mboten wonten 
bahan, dipendhet nggih disukani yotro. Nek tepak wonten bahan ngoten, 
tiyang e mriki mbeto bahan, kulo paringi sampah.” (Tidak langsung ke 
Pabrik, tapi ada yang ambil sendiri. Kalau pas ada bahan gitu, tukar 
bahan. Kalau tidak ada bahan, diambil dan dibayar. Kalau pas ada bahan, 
orangnya kesini bawa bahan, saya tukar sampah.) 
 

Berdasarkan informasi-informasi diatas dapat diketahui bahwa salah satu 

peran penting jaringan yang dapat dimanfaatkan sebagai penjamin kelancaran 

proses produksi khususnya dalam hal ketersediaan bahan baku. Berbeda 

dengan pelaku usaha yang tidak memiliki jaringan untuk dapat mengakses bahan 

baku secara pasti dan terus menerus hanya akan mengandalkan keberuntungan 

dan usaha yang lebih serta biaya lebih mahal untuk mendapatkan bahan baku. 

Dengan demikian, pemanfaan jaringan yang dimiliki menjadi jaminan pasokan 

bahan baku sehingga proses produksi menjadi lancar dan menghemat biaya 

produksi. Peran jaringan yang termasuk dalam modal sosial ini membuktikan 

teori yang dikemukakan oleh Schiff yang mengartikan modal sosial sebagai 

seperangkat elemen struktur sosial yang mempengaruhi relasi antarmanusia dan 

sekaligus sebagai input atau argumen bagi fungsi produksi dan manfaat (utility) 

(Schiff: 1999, dalam Yustika: 2010). Dan sesuai dengan penelitian Siregar (2011) 

yang menyebutkan bahwa aspek relasional dapat dilihat dari pola kehidupan di 

lingkungan tempat usaha dan tempat tinggal, adanya kemitraan, ikatan 

kekeluargaan, dan jaringan sosial.   

c) Variasi Produk, Peran Jaringan dengan Pelanggan 

Dengan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha daur ulang, tentu saja 

membutuhkan membutuhkan kreativitas dan inovasi-inovasi baru untuk dapat 

bertahan dan berkembang di tengah ketatnya persaingan. Kreativitas dan inovasi 

mutlak diperlukan, namun juga memerlukan pasar yang memadai pula. Ketika 

hasil kreativitas telah tercipta dan pasar tidak dapat menerima, maka tak akan 
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mampu memberikan insentif bagi kreativitas. Bahkan yang paling ditakuti adalah 

mereduksi kreativitas itu sendiri. 

Cara untuk menemukan pasar bagi produk hasil inovasi terbaru adalah 

membuka informasi seluas-luasnya dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah 

dengan memanfaatkan jaringan yang telah ada. Pengusaha yang berhasil 

memanfaatkan jaringan sebagai sumber informasi produk baru yang dapat 

dikembangkan adalah Mas Boy, beliau mulai memproduksi kertas untuk 

penopang kopyah setelah mendapat informasi secara tidak sengaja dengan 

pelanggannya, seperti yang diungkapkan beliau: 

 “Niku biyen kepangge tiyang teng Legundi, ndugi pabrik mendhet 
piyambak, disupir dhewe se biyen kaitan niku, kepangge tiyang Gresik 
damel kopyah. Lebete kopyak niku kan wonten kertase coklat-coklat niku, 
kados kertas ngoten, lha terus wani ngulak kertas gelondong niku, kaitan 
ngoten niku lak informasi. Nek kepingin ngulak, nek gak ono buak ane 
kan ga wani a mbak..” (Dulu itu, ketemu orang di Legundi, dari pabrik, 
ambil sendiri, disupiri sendiri, pertamanya, ketemu orang Gresik bikin 
kopyah. Di dalam kopyah kan ada kertas coklat-coklat, seperti kertas, jadi 
berani beli kertas gelondong, awalnya dari informasi. Kalau ingin beli, tapi 
tidak ada pemasarannya kan tidak berani, mbak..) 
 
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, produk olahan daur ulang 

kardus bekas ini mayoritas berbentuk box sepatu, partisi, layyer, dan lain 

sebagainya. Hampir semua produsen mengolah kardus bekas menjadi produk 

box sepatu sebagai prooduk unggulannya bahkan satu-satunya produk yang 

dihasilkan. Apabila semua pengusaha memproduksi barang yang sama dan 

pada pasar yang sama maka persaingan usaha akan lebih meningkat. Akan 

berbeda apabila terdapat differensiasi produk, maka pasar akan lebih tersebar 

dan mengurangi tingkat persaingan usaha. Pemanfaatan peluang memproduksi 

barang yang berbeda dan didukung pasar yang menerima produk olahan daur 

ulang akan menjadi stimulus bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang 

lebih besar.   
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Beberapa pelaku usaha daur ulang di Desa Kedungwonokerto mulai 

berani keluar dari keberagaman produk dan menciptakan inovasi produk baru 

dan menemukan pasar bagi produknya melalui pemanfaatan jaringan sosial yang 

mereka miliki.  Bahkan dengan lebih fokus pada peningkatan produk yang 

berbeda, para pelaku usaha ini lebih berkembang dan berhasil dibandingkan 

dengan para penggiat yang lain yang hanya memproduksi barang yang seragam 

yaitu box sepatu. Kenyataan ini sekaligus membantah hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yuliarni (2011) yang menyebutkan bahwa tingginya modal sosial 

belum mampu secara langsung dan otomatis meningkatkan pemberdayaan 

industri kerajinan. Tingginya modal sosial pengrajin harus diperkuat oleh 

kemampuan secara terus menerus dalam jangka panjang untuk melakukan 

interaksi dengan sumber modal lainnya. 

d) Informasi Harga, Peran Jaringan dengan Pelanggan 

Peran pelanggan bukan hanya diwujudkan dalam pemasaran produk 

saja, melainkan juga dapat dimanfaatkan sebagai pembuka inovasi penciptaan 

produk yang berbeda dari sebelumnya. Tak berhenti pada informasi itu saja, 

informasi lain dapat didapatkan dengan sangat mudah misalnya informasi 

mengenai harga bahan baku dan tentu saja harga produk di pasaran.  Produsen 

yang memperoleh akses informasi tentang harga dari pelanggannya adalah Mas 

Boy, seperti yang dituturkan kepada peneliti: 

 “Nek kertase naik-turun, kados, turun kertas, pakerin niku sanjang mriki, 
telpon ayahe, anu mas mene mulai hari ini tgl ini turun 50, nek naik nggih 
disanjangi. Dados munggah-mudhun e kertas niki koyok beras niku seh.” 
(Kalau kertasnya naik-turun, contohnya, kertas turun, Pakerin bilang 
kesini, telepon Ayahnya, anu Mas, besok, mulai hari ini tanggal ini turun 
50, kalau naik bilang juga. Jadi naik-turunnya kertas seperti beras) 
 
“Mboten mriki thok, saking pengepul-pengepul lintune nggih. Nek kados 
harga Pakerin turun nggih, box niku turun. kados kulakane nggih ngoten, 
pakerin niku nge-fax teng pabrike mriko..dados turun nggih turun, naik 
nggih naik..nggih munggah-mudhun munggah-mudhun ngoten..” (Bukan 
sini saja, pengepul-pengepul lain juga. Seperti harga Pakerin turun, box 
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ikut turun. Pakerin juga mengirim fax ke Pabrik sana. Jadi, kalau turun, ya 
turun. Kalau naik ya ikut naik. Jadi, naik-turun, naik-turun begitu.) 
 

Dengan mengetahui informasi harga yang lebih tepat, cepat dan akurat 

akan memudahkan produsen untuk bertindak lebih efisien. Produsen dapat 

menghitung keuntungan yang didapat dari kenaikan harga dan juga 

memperkirakan resiko kerugian yang dapat diderita akibat penurunan harga. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Tonkiss (dalam Syahyuti: 2008), bahwa modal 

sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok, 

misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, 

menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya transaksi. 

e) Penyebaran Informasi, Peran Jaringan dengan Sesama Pelaku Usaha 

Selain dapat diperoleh dari penyedia bahan dan juga pembelinya, 

Informasi dapat pula disebarluaskan melalui para penggiat usaha daur ulang 

sendiri, Mas Budi (28 Tahun) menyatakan: 

“Yo iyo, Mbak, bagi-bagi informasi lah..” 
 
Bahkan dari penuturan Pak Sunaryo, beliau juga aktif dalam membina 

pemula-pemula yang ingin menekuni bisnis yang sama, salah satunya 

diceritakan dalam pernyataan beliau berikut ini: 

“..Sampean ngerti Nugrah a? Nugrah itu punya modal, itu tak suruh, 
Grah, kalau kamu gak bisa, maksud saya, tak kasih orderan. Tapi dia 
nggak mau, akhirnya dia ambil bahan, dipilihi di rumah, tak beli. Tempo 
hari, ‘Grah, ini ada kerjaan, potong-potong kertas, di percetakanmu ada, 
ga? bisa nggak? Kalau bisa nanti saya kenalkan ke orangnya, saya 
nggak ikut-ikut.’ Saya mendingan ngajari pemula-pemula seperti itu, 
mbak.“ 
 

Dengan cara demikian, jaringan antar pelaku usaha daur ulang tersebut 

secara tidak langsung mendukung dan menciptakan peluang-peluang usaha 

baru. Pernyataan Bapak Sunaryo juga membuktikan bahwa teori modal sosial 

yang dikemukakan Burt (1997a), modal sosial sebagai teman, kolega dan lebih 
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umum kontak lewat siapa pun yang membuka peluang bagi pemanfaatan modal 

ekonomi dan manusia (Yustika: 2010). Dan juga membuktikan teori 

pemberdayaan masyarakat oleh Priyono dan Pranaka (2006) yang menyatakan 

bahwa proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder, yang 

menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar 

individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang 

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.  

Selain itu juga, terjadi proses pemberdayaan seperti yang diharapkan oleh 

McArdle (1989) dalam Fahrudin, pemberdayaan sebagai proses pengambilan 

keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan 

tersebut.  Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui 

kemandiriannya, bahkan harus lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri 

dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya, dalam rangka 

mencapai tujuan mereka tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan 

eksternal.  

Dengan munculnya peluang usaha sebagai konsekuensi dari penyebaran 

informasi melalui jaringan sekaligus membuktikan pendapat Fahrudin tentang 

proses pemberdayaan yang merupakan wujud perubahan sosial yang 

menyangkut relasi antara lapisan sosial, sehingga kemampuan individu “senasib” 

untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk 

pemberdayaan yang paling efektif. Dan proses pemberdayaan merupakan 

pematahan pola relasi antara subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai), 

dimana adanya pengakuan subyek akan kemampuan yang dimiliki obyek. 

Dengan demikian obyek dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan 

menggunakan daya yang ada padanya dibantu dengan daya yang dimiliki 

subyek.  
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f) Menjaring Pelanggan Baru, Peran jaringan dengan Pelanggan 

Fokus selanjutnya pada pengembangan usaha dan peningkatan omset 

melalui optimalisasi pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan hanya dengan cara 

pasif atau menunggu pembeli yang datang dan membeli di lokasi produksi, atau 

dengan cara aktif dengan menawarkan produk daur ulang kepada calon pembeli. 

Salah satu orang yang melaksanakan strategi tersebut adalah Pak Sunaryo, 

berdasarkan cerita beliau kepada peneliti: 

“Karena, ya, mau berusaha, terus ada jalan, ada kesempatan, sampai 
sekarang. Jadi mulai awal saya buka ini, saya itu jadi supliernya 
Petrokimia. dua Pabrik Petrokimia Kayakun sama Petrosida, lha dari 
disitu, terus berkembang-berkembang, cari pelanggan baru, ada yang 
dari Unimos, ada yang dari minyak goreng, ada yang dari pabrik mebel, 
ada yang dari pabrik sepatu  untuk jasa sablonnya, kan ga mungkin saya 
harus matok dari satu tempat thok kan ga mungkin. Iya kalau di situ rame, 
kalau sepi kan harus cari yang lain. Jadi, jalannya seperti itu.”  
 
Apabila Pak Sunaryo lebih aktif melakukan penawaran produknya, 

berbeda dengan Pak Mansur dan Bu Suhartatik yang cenderung pasif menanti 

pembeli yang datang kepada mereka, berikut pernyataannya: 

Pak Mansur : “Nggih. Kadang melayani eceran barang. Kadang 
padhos ngeten, kulo mboten wonten, trus padhos 
lintune kulo nggadah, nggih kulo paringi. Dadi mboten 
melulu langgan thok ngoten mboten.” (Iya. Kadang-
kadang melayani eceran barang. Kadang cari yang 
begini, saya tidak punya, terus cari yang lain, saya 
punya, saya kasih. Jadi tidak hanya melayani pelanggan 
saja.) 

Bu Suhartatik : “Niki ketepak’an sing langgan sing niki, tiyange langsung 
mriki piyambak. Mriki piyambak nggih, kulo mboten 
ngintun, tiyange mendhet mriki piyambak, di pendhet 
trek. Sing riyen nggih kulo ngintun teng waru, nggih 
nerusaken langgane Bapak niku setunggal. Terus sak 
mangke niki, tiyange, tepak mlampah-mlampah terus 
niki semerap niki, trus sak niki dipendhet mriki 
piyambak, kulo mboten ngintun.” (Kebetulan pelanggan 
yang ini, orangnya langsung kesini. Saya tidak kirim, 
orangnya ambil kesini, pakai truk. Yang dulu, saya kirim 
ke Waru, meneruskan ke satu pelanggan Bapak. Terus 
yang sekarang, orangnya jalan-jalan, terus tahu disini, 
jadi sekarang diambil sendiri disini, saya tidak 
mengirim.) 
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Bentuk pasif yang lain dapat teradi karena adanya peran serta pihak 

ketiga yang menjadi perantara bagi produsen dan konsumen. Hal tersebut 

dialami oleh Mas Alfan yang terungkap dari pernyataan beliau kepada peneliti 

bahwa: 

“Kebetulan kan sing madosi pabrik niku mboten aku sendiri. Wonten 
tiyang, orang e orang Cina. Dadi aku sing ngerjakno, de’e sing cari order.” 
(Kebetulan yang cari pabrik, bukan saya sendiri. Ada orang, Cina. Jadi 
saya yang mengerjakan, dia yang cari order.) 
 

Namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam mencari pelanggan baru, 

yaitu dengan mempertimbangkan pola naik-turunnya permintaan, khususnya 

pada saat hari raya dan liburan sekolah. Seperti yang dialami oleh Bapak 

Muslimin, beliau tetap waspada dalam menjaring pelanggan baru khususnya di 

waktu dua musim naiknya permintaan tersebut seperti penuturan beliau: 

“Golek langgan anyar, tas iki aku kan kepingin golek langgan anyar, tapi 
nek hari-hari ngene iki, mbak, ga gelem nrimo. Soale kan sepi, rodok 
sepi. Nek golek langganan anyar kecuali riyoyo, tapi seumpomo riyoyo 
biasa iku sing ga enak yo, mbak yo, sing ga enak iku dipek riyoyo thok, 
engko mari riyoyo ga dipek maneh. Nah iku makane ga enak. Makane 
kudu duwe langganan tetap. Aku duwe langganan tetap iku telu.” (Cari 
pelanggan baru, kemarin ini saya ingin cari pelanggan baru, tapi kalau 
hari-hari seperti ini, mbak, tidak mau menerima. Soalnya sepi. Kalau cari 
pelanggan baru kecuali hari raya, tapi kalau hari raya itu yang ga enak, 
mbak, diambil pas hari raya saja, habis hari raya tidak diambil lagi. Itu 
yang bikin tidak enak. Jadi, harus punya pelanggan tetap. Saya punya 
pelanggan tetap tiga.) 
 

Strategi menjaring para pelanggan baru baik secara aktif, pasif maupun 

melalui perantara pihak ketiga dimaksudkan untuk memperluas jaringan 

pemasaran bukan hanya bersifat sementara dan lebih diarahkan pada transaksi 

yang awet dan berkesinambungan sehingga saling menguntungkan. Sesuai 

dengan teori yang dicetuskan oleh Pierre Bourdieu yang mendefinisikan modal 

sosial sebagai agregat sumber daya aktual ataupun potensial yang diikat untuk 

mewujudkan jaringan yang awet (durable) sehingga melembagakan hubungan 

persahabatan (acquitance) yang saling menguntungkan (Yustika: 2010). 
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g) Mitra Usaha, Peran jaringan dengan Sesama Pelaku Usaha 

Keberadaan usaha daur ulang yang terus menjamur sejak tahun 2000 

menjadi tantangan bagi masing-masing pelaku untuk tetap bertahan dan 

berkembang ditengah naik-turunnya persaingan usaha. Namun tak jarang pelaku 

usaha mulai membentuk lingkaran-lingkaran kerjasama diantara sesama pelaku 

usaha. Beberapa kerjasama diarahkan dalam hal distribusi bahan baku, 

beberapa yang lain bahkan menyebarkan pemesanan produk. Hal ini merupakan 

peristiwa wajar meskipun dengan keadaan bersaing mereka tidak dapat berdiri 

dalam memenuhi kebutuhan usahanya.  

Pola kerjasama yang dikembangkan mulai dimuai dengan cara bermitra 

usaha dengan pelaku usaha yang lain mulai dari pertukaran bahan baku, 

pemasaran produk, membagi pekerjaan dari pesanan pelanggan, hingga 

melimpahkan pekerjaan kepada pelaku usaha lain. Contoh konkretnya dapat 

dilihat dari penuturan Mas Boy berikut ini :  

“Kados Ndus, semerap a sampean, Ndus, Njlopo niku? Niku kan nggih 
kardusan kale layyer, niku mendhete bahan saking mriki. “Pak, njupuk 
bahan, Pak” nek teko pas kosong. Mriki nggih didamel piyambak 
kadangan kan luwih,numpuk-numpuk, disade bahan. Nggih sambung kale 
pak khamim mriko tiyang-tiyang niku nek kados,,nek mriki kan lancar, 
mbak meri bahan e, polane kan, nek wong-wong niku kan mboten saget 
pabrik seh, dadi bahan e iku kan ngoyo nggolek-nggolek, jarang. koyok 
nek opo iku, lek langka, nek kardus kan langka, ono sing ombo-ombo, 
kulakan sheet iku larang, lha dodole gak nutut wong-wong niku. dadi niki 
kan mbok ngunu, cacat-cacat sithik seh ya, sing dibuak teko pabrik 
sampah, kulo sutiri, dadine wong-wong niku sering kulak mriki bahan.” 
(Seperti Cak Ndus, anda kenal, Ndus Njlopo itu? Dia kan juga kardusan 
dan layyer, dia ambil bahan dari sini. “Pak, ambil bahan, Pak” kalau 
sedang kosong. Disini ya dikerjakan sendiri terkadang masih sisa, 
bertumpuk-tumpuk, dijual bahan. Juga kerjasama dengan Pak Khamim, 
orang-orang itu kalau...kalau kami kan lancar, Mbak Meri, bahannya, 
soalnya kan, kalau orang-orang itu kan tidak dapat dari pabrik, jadi 
bahannya itu usaha untuk mencari, langka, ada yang lebar-lebar, beli 
sheet itu kan mahal, lha untuk jual produknya ga sanggup orang-orang. 
Kalau disini kan, cacat sedikit, yang dibuang dari pabrik sampah, Saya 
pilih-pilih, jadi orang-orang sering beli disini bahan.) 
 
Dengan didukung perolehan bahan baku yang baik, dan dengan jumlah 

relatif bayak dan murah, Mas Boy juga mampu memasok bahan baku bagi 
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pelaku usaha lainnya disamping ia kelola sendiri. Dengan beban kerja yang telah 

mencapai kapasitas maksimum, Mas Boy juga memutuskan untuk memasarkan 

produk setengah jadinya kepada pelaku usaha lainnya untuk dikerjakan proses 

finishing hingga dijual kepada konsumen akhir. 

“Kulo polane mboten di lem, dadi dipendeti kados tiyang-tiyang mriki thok. 
Sing mendhet niku loh, mboten langsung home industry e mboten. 
Wonten sing home industri e wong Mojokerto sing langsung mendhet 
mriki, tapi sing sering, sing ben dinten niku tiyang mriko loh Cangkringan, 
Cangkringan cedhek Gedong, dalan teng Gedong mriko, niku di lem, 
mendhet saking mriki setengah jadi, di lem piyambak, baru dikirim teng 
Mojokerto” (Soalnya saya tidak sampai di lem, jadi diambil oleh orang-
orang sini saja. Yang ambil itu lho, bukan langsung home industry. Ada 
orang home industry, dari Mojokerto, langsung ambil kesini, tapi yang 
sering tiap hari itu orang dari Cangkringan, Cangkringan dekat Gedong, 
jalan ke Gedong sana, itu di lem, ambil dari sini setengah jadi, di lem 
sendiri, baru dikirim ke Mojokerto.) 
 
“Digarap dhewe, dipendheti koyok Mbak Huda dhisik njupuk bahan, saiki 
mendhet setengah jadi.” (Dikerjakan sendiri, diambil seperti Mbak Huda, 
dulu ambil bahan, sekarang ambil setengah jadi.) 
 
Strategi bermitra ini juga dapat dimanfaatkan sesama pengusaha daur 

ulang untuk saling share bahan baku, seperti yang dituturkan oleh Pak Sunaryo: 

“Iya, kasihan, mbak..kasihan, mbak..saya inget dulu, inget dulu, saya dulu 
juga pernah terseok-seok cari bahan, nggak mau nyusahin. Kalau mau 
kerjasama yang bagus, ada uang, ada barang. Kalau utang, ya jangan, 
karna saya juga belinya cash..” 
 

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bu Suhartatik, berikut 

pernyataan beliau:  

“Nggih. Wonten sing tumbas. Sering, mbak, nggih an. Kadang niki, Mas 
Budi.” (Iya, ada yang beli. Sering, mbak. Kadang itu, Mas Budi.) 
 
Penegasan serupa diucapkan oleh Pak Mansur dan Mas Budi, yang 

memanfaatkan jaringan tersebut untuk memperoleh akses bahan baku, berikut 

ungkapannya: 

Pak Mansur : “Nggih kadang-kadang mendet saking Mas Boy, mendhet 
bahan bakune.Nggih. Kale tiyang wetan, wetane pande. 
rakyate Mbak Genuk niku loh. Sing estri kan mbakyu ne 
rakyat kulo, adik e Pak Sis.” (Iya, kadang-kadang ambil 
dari Mas Boy, ambil bahan bakunya. Ya, sama orang 
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(dari) Timur, Timurnya pande. Suaminya Mbak Genuk itu 
lho. Yang perempuan kan kakaknya istri saya, adiknya 
Pak Sis.) 

 Mas Budi  : “Ya iya, pabrik kan ga mesti, engko bekne diproduksi 
dhewe, yo cari nang liyane. Yo sama nang orang 
kardusan, tapi kan yo sing bahane ga dipake lah..” (Ya, 
iya, pabrik kan tidak pasti, mungkin diproduksi sendiri, 
cari di yang lainnya. Ke orang kardusan juga, tapi kan 
bahannya yang tidak dipake.) 

 

Dengan demikian, para pelaku usaha tidak perlu untuk mencari bahan 

baku ke wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan produksinya karena dapat 

dipenuhi oleh sesama pelaku usaha yang memiliki bahan yang lebih.  

Pola mitra usaha ini juga dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pak Sunaryo 

dalam memenuhi pesanan pelanggannya. Beliau bekerja sama dengan beberapa 

pelaku usaha yag lain dalam meningkatkan kapasitas produksinya melalui 

pembagian pekerjaan atas pesanan produknya, hal tersebut tergambar pada 

beberapa pernyataan beliau: 

“Kan gini, namanya pemasok, sudah terima dari langganan, mau ga mau 
jangan sampai mereka kecewa, disamping itu saya juga kan bantu 
pemula-pemula disini, jadi tak kasih kerjaan. Ada di Pak Supeno, ada di 
mbak Mami itu, ada di Pak Boy itu, ada di Mul, ada di Pak Mur, Pak Mudi 
sana” 
 

Bentuk kerjasama lainnya bukan hanya diwujudkan dalam hal pembagian 

pekerjaan, namun juga dapat berupa pelimpahan pekerjaan kepada sesama 

pelaku usaha daur ulang, seperti yang dilakukan Bapak Sunaryo berikut ini: 

“Jadi mereka saya kasih kerjaan, nanti kirimnya kesini, atau tak ambil, tak 
kirim.” 
 
 “...Tapi kadang-kadang, saya ambil, tak kasihkan ke orang yang ga ada 
kerjaan. ‘Pak, ini kerjakan ada orderan, kamu mau tah? Kalau mau, 
kerjakan.’  jadi, biar sama-sama jalan...” 
 
 “Sebenarnya saya ga mau serakah ya, bagi-bagi rezeki. Kalau saya 
kelola sendiri, saya kirim ke Pakerin juga bisa, tapi ya itu, nggak mau 
serakah, jadi ini diambil sama Pak Gatot, Pandokan. Repot, mbak, kalau 
ngurusi sampah sendiri, biar diambil orang aja, bagi-bagi.” 
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Bentuk kerjasama dengan cara bermitra dengan sesama pelaku usaha ini 

cukup efektif dalam pengembangan usaha daur ulang baik dalam hal menjaga 

kepercayaan pelanggan, pembagian pekerjaan kepada sesama pelaku usaha 

dan menciptakan peluang usaha baru. Dengan demikian strategi kerjasama 

dengan cara bermitra usaha dengan sesama pelaku usaha sangat sesuai 

dengan pendapat Ife (1995) dalam Fahrudin yang mengatakan pemberdayaan 

bertujuan memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada orang-orang yang tidak 

beruntung. Dalam strategi ini pun sangat dimungkinkan tercipta subyek-subyek 

baru yang meramaikan persaingan usaha dan mampu menyerap banyak tenaga 

kerja. Terciptanya subyek-subyek baru secara tidak langsung membuat proses 

pemberdayaan terus berlanjut seperti yang diungkapkan oleh Priyono dan 

Pranaka (1996) berubah dari pola relasi lama subyek-obyek menjadi pola relasi 

yang baru yaitu subyek-subyek. 

Pembagian pekerjaan diantara sesama pelaku akan dikoordinir oleh 

seorang pelaku usaha dengan cara mendelegasikan pekerjaannya kepada 

pengusaha yang lain. Dengan demikian akan mengoptimalkan pemanfaatan 

sumberdaya yang menganggur atau tidak dipakai. Prinsip ini sesuai dengan teori 

Steward (1994) dalam Fahrudin, mengemukakan bahwa pemberdayaan 

merupakan pelimpahan proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab 

secara penuh. Proses pelimpahan keputusan bukan berarti pelepasan 

pengendalian tetapi lebih mengarah pada penyerahan pengendalian yang 

didukung oleh  pemanfaatan kecakapan dan pengetahuan masyarakat seoptimal 

mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.  

Hal ini sekaligus membuktikan teori modal sosial yang dipopulerkan oleh 

Baker (2000) yang memandang modal sosial sumber daya yang diraih oleh 

pelakunya melalui struktur sosial yang spesifik, kemudian digunakan untuk 
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memburu kepentingannya, dimana modal sosial tersebut diciptakan lewat 

perubahan-perubahan dalam hubungan antarpelakunya. 

Peran jaringan diatas mempertegas adanya ketergantungan antara 

individu yang satu dengan yang lain. Jaringan sosial tercipta melalui seleksi alam 

dari proses interaksi yang berulang-ulang sehingga mampu menimbulkan 

perasaan aman dan nyaman untuk melanjutkan hubungan. Perasaan aman dan 

nyaman dalam suatu hubungan akan membangkitkan kepercayaan.   

 

4.2.3 Norma 

Dalam dunia usaha tidak akan luput dengan motivasi untuk memperoleh 

keuntungan maksimal dengan pengorbanan minimal. Prinsip ini akan selalu 

berbenturan dengan pihak lain yang memiliki prinsip yang sama. Untuk itu 

diperlukan aturan main baik itu formal maupun informal yang dapat dipahami dan 

dijalankan oleh semua pihak untuk mengurangi gesekan-gesekan yang terjadi. 

Dalam setiap aturan yang ada, selalu mengatur apa yang boleh dilakukan dan 

tidak boleh dilakukan, disertai dengan imbalan yang diperoleh maupun sanksi 

yang dikenakan apabila melanggarnya. Norma merupakan salah satu bentuk dari 

aturan yang tidak terlihat dan bersifat mengikat yang dapat mempengaruhi 

perilaku pengusaha dalam menjalankan bisnisnya.   

Dalam suatu usaha, seperti yang telah disinggung sebelumnya, reputasi 

dan relasi bisnis menjadi pertaruhan bagi seorang pengusaha. Ketika reputasi 

atau pencitraan dan relasi bisnis telah digenggam, maka kesuksesan usaha 

bukan lagi sekedar impian. Demi mencapai keduanya, para pengusaha akan 

berupaya segiat mungkin untuk meraih keduanya  termasuk dalam menaati dan 

mematuhi aturan bisnis baik yang tertulis maupun tak tertulis. Tak jarang 

beberapa pengusaha membuat aturan untuk mendukung kinerja usahanya baik 
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yang menyangkut dengan penyedia bahan, konsumen, sesama pelaku usaha, 

bahkan dengan karyawannya. 

a) Ambil Bahan Tepat Waktu, Bentuk Norma kepada Penyedia Bahan 

Hal yang sama dialami oleh para pengolah kardus bekas di Desa 

Kedungwonokerto. Para pengolah kardus bekas yang mendapat suplai bahan 

baku dari pabrik, seringkali mengalami dilema antara menderita kerugian atau 

masih mendapatkan kepercayaan dari pabrik untuk tetap dapat mengakses 

sampahnya untuk digunakan sebagai bahan baku produksinya. Ketika resiko 

kerugian tidak diambil, konsekuensi nyata yang didapat adalah pemutusan 

hubungan sepihak dari pabrik yang melimpahkan sampahnya kepada pihak lain 

yang juga sangat berminat. Seperti penuturan Mas Boy kepada peneliti: 

 “Susahe iku nek Pakerin iku full, kadangan Pakerin iku kan montor antri 
akeh, kene pabrik iku kan sampahe kudu diusungi seh, kene diuber-uber 
pabrik, montore ga iso bongkar, halah susahe..diuring-uring wong akeh 
“Tak kekno wong lho, Pak” lak ngoten a, masio tanggal abang wayahe 
prei kudu njupuki sampahe kudu diresik’e..yo sampahe sing lembut-
lembut, kardus-kardus sing elek-elek kan jenenge sampah a, pabrik kudu 
ben dino buak. Lha  kados nek pakerin  niku antrine akeh montor kan ga 
iso bongkar-bongkar seh,”Trus montore sopo sing digawe?” Lha ngene 
iki, semayan mboten purun, kadangan meneng-meneng niku nyewo, mriki 
rugi. Nyewo kados kadangan nyewo Made, niku ongkose niku kirim sak 
budalan limang atus, ga oleh bati.” (Susahnya kalau Pakerin itu full, 
kadang Pakerin itu kan mobil antri banyak, sampah pabrik harus diangkut, 
kami dikejar-kejar pabrik, mobilnya tidak bisa bongkar,susahnya... 
dimarahi orang banyak,, “ saya berikan ke orang lho, Pak” Kan begitu, 
meskipun tanggal merah waktunya libur, harus ambil sampah dan 
dibersihkan... Ya, sampah yang kecil-kecil, kardus-kardus yang jelek-jelek 
kan namanya sampah, pabrik harus tiap hari buang. Lha, seperti Pakerin 
itu, antrinya mobil kan tidak bisa bongkar, “Terus mobilnya siapa yang 
dipakai?”  lha begini ini, dijanjikan tidak mau, kadang, diam-diam kami 
menyewa, kami rugi. Sewa ke Made, ongkos kirimnya sekali jalan lima 
ratus, tidak dapat untung.) 
 

Selain mendapat hambatan dari pihak penyedia bahan baku, hambatan 

lain berasal dari para pesaing yang berburu bahan yang sama. Tak jarang para 

pesaing menerapkan praktek-praktek yang kurang etis dalam menjatuhkan 
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lawannya. Hal yang demikian juga diungkapkan oleh Mas Boy dalam 

pernyataannya: 

“Dadi wes, kene babahno kerjo bakti, pokok kono gak dikekno wong. Nek 
pabrik lak ga dikekno wong a. Pabrik iku kan harus bersih. Disemayani, 
koyok minggu engko njupuk, pas ono arek lembur, yo budhal ae, poko’e 
kacung e pabrik. Ngresiki sampahe pabrik. Wong sing ngantri teng pabrik 
niku lho mbak Meri, kathah, mbok ngoten, nek mriki mboten sae, sae ne 
teng pabrik, keuangane niku lho, nek lancar, mriki kan mboten purun 
nggeser seh pabrik e, niku sing kepingin mlebu niku, antri..tiyang-tiyang 
niku kepingin ngejur keuangane, tapi mriki ngepek atine pabrik. sampek 
pabrik niku nggeser mriki. Yo’opo carane..” (Jadi ya sudah, biar kami 
kerja bakti, yang penting tidak dikasihkan orang. Kalau pabrik kan tidak 
dikasihkan ke orang. Pabrik itu kan harus bersih,. Dijanjikan, seperti 
minggu nanti ambil, pas ada pegawai lembur, ya berangkat saja, jadi 
seperti pembantunya pabrik. Membersihkan sampah pabrik. Yang anti di 
pabrik itu lho, Mbak Meri, banyak, kalau kami tidak baik-baik ke pabrik, 
keuangannya itu lho, kalau lancar, pabrik tidak mau menggeser kami, itu 
saja yang ingin masuk, antri.. orang-orang itu ingin bersaing di 
keuangannya, tapi kami ambil hati orang pabrik. Sampai pabrik mau 
menggeser kami, bagaimanapun caranya...) 
 

Ketidakseimbangan posisi antara penyedia bahan dan produsen tak 

jarang membuat produsen melakukan hal-hal yang telah ditentukan oleh pihak 

penyedia bahan. Salah satunya dengan menyerahkan sejumlah pembayaran 

terlebih dahulu  dan diikuti pengiriman bahan untuk beberapa waktu selanjutnya. 

Seperti kisah Mas Boy yang telah diungkapakan sebelumnya, beliau harus 

menyetror sejumlah uang sebagai deposit atau uang muka sebelum menerima 

jatah bahan baku yang akan dibagikan dalam beberapa tahap.  

Hal demikian dilakukan demi mendapatkan posisi yang nyaman untuk 

mendapat kepastian perolehan bahan baku usahanya dan menjaga hubungan 

dengan penyedia bahan agar tidak digeser oleh pesaingnya. Selain itu, akan 

sangat beresiko apabila mengabaikan permintaan dari penyedia bahan, seperti 

penuturan beliau berikut ini: 

“Polane tas niki niku kan, kathah tiyang mriku niku, mboten kulo thok sing 
mendhet, kathah sing duite nyanthol-nyanthol. Mas Toko niku nggih riyen 
mendhet mriku, utang pirang-pirang atus juta ngoten, langsung ditokno, 
sakniki, ngijeni kene..” (Sebab, beberapa waktu yang lalu, banyak orang 
yang kesana, bukan saya sendiri saja yang ambil, banyak yang uangnya 
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tersendat-sendat. Mas Toko dulu juga ambil disitu, hutang beberapa ratus 
juta, langsung dikeluarkan, sekarang, tinggal kami sendirian) 
 

Dengan demikian terjadi kesepakatan non-formal yang terjadi antara 

produsen dan penyedia bahan baku untuk menjaga hubungan kerjasama 

mereka. Hal ini sesuai dengan teori modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam 

(1995) mengartikan modal sosial sebagai gambaran organisasi sosial, seperti 

jaringan norma dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja 

sama yang saling menguntungkan (Yustika: 2010). Serta mendukung teori yang 

diutarakan oleh Uphoff (1999) menyatakan bahwa modal sosial dapat ditentukan 

sebagai akumulasi beragam tipe dari aspek sosial, psikologi, budaya, 

kelembagaan, dan aset yang tidak terlihat (intangible) yang mempengaruhi 

perilaku kerjasama (Yustika: 2010). 

b) Jaminan Ketersediaan Produk, Bentuk Norma kepada Pelanggan 

Setiap produk memiliki segmen-segmen pembeli tersendiri dan juga 

memiliki masa-masa puncak dan melemah dalam hal permintaan. Pada 

umumnya, setiap permintaan yang datang dengan harga sesuai dan dapat 

memberikan keuntungan akan menjadi prioritas pemasaran produk. Apalagi ada 

masa-masa khusus permintaan akan mengalami peningkatan, dan pada masa 

yang lain permintaan akan cenderung turun atau datar-datar saja. Pada saat 

permintaan tinggi, produsen akan lebih leluasa menentukan siapa yang berhak 

mendapatkan produk darinya dan juga lebih berkuasa dalam hal menentukan 

harga dibandingkan dalam saat permintaan turun atau biasa saja.  

Di saat permintaan akan produk mereka meningkat akan menjadi pilihan 

tersulit bagi produsen box sepatu hasil daur ulang. Pembeli baru akan bertebaran 

mencari produk dan menawarkan harga setinggi langit. Seiring dengan tingginya 

permintaan dan terbatasnya pasokan produk dipasaran, harga produk bisa naik 
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tajam. Pada kondisi seperti ini para produsen mengalami dilema antara 

mengeruk keuntungan sebesar-besarnya atau menjaga pelanggan tetapnya.   

Dengan pengalaman usaha, beberapa produsen dengan kapasitas 

produksi yang terbatas dan relatif tidak terlalu banyak akan lebih memilih untuk 

menjamin pasokan produk bagi pelanggannya. Bapak Muslimin yang telah 

memiliki lima mesin pemotong kardus menerapkan hal serupa, seperti penuturan 

beliau kepada peneliti: 

“Opo maneh nek riyoyo, nek riyoyo, tambah nolak-nolak wong memange. 
Masio rego larang-larang, tetep dituku..tapi aku kan ga, mesakno 
langgananku. Masio wong tuku larang, aku emoh ngeke’i, soale percoyo 
karo langganan..” (Apalagi kalau hari raya, kalau hari raya, malah nolak-
nolak orang memangnya. Meskipun harga mahal-mahal, tetap dibeli. Tapi 
saya kan tidak, kasihan langganan saya. Meskipun orang beli mahal, 
saya tidak mau kasih, soalya percaya sama langganan) 
 

Pada saat-saat tertentu, seperti hari raya dan masa liburan sekolah, 

permintaan produk olahan kardus bekas khususnya box sepatu dapat meningkat 

dan menjanjikan keuntungan yang berlipat pula bagi produsen karena naiknya 

harga. Pada saat naiknya permintaan seperti ini, produsen dituntut lebih jeli 

memilih pembeli, bukan semata mengutamakan mendulang keuntungan, tetapi 

keberlanjutan usaha harus tetap menjadi fokus utama. Pembeli yang baru 

dikenal akan datang dan cenderung menawar dengan harga lebih tinggi.  

Beberapa produsen yakin bahwa pelanggan setianya pasti akan 

membutuhkan produknya lebih banyak dibandingkan pada saat permintaan naik. 

Dengan kapasitas produksi terbatas, mereka akan lebih mengutamakan 

kepentingan pelanggannya dibandingkan pembeli baru. Meskipun harga yang 

ditawarkan oleh pelanggan tetap tidak setinggi pelanggan baru, tetapi pelanggan 

akan  menjadi konsumen tetap mereka pada saat-saat berikutnya. Sedangkan 

pembeli baru yang tidak dapat menjamin keberadaan mereka akan tetap ada 

ketika grafik permintaan datar bahkan mulai menurun.  



92 

 

 

 

Hal ini senada dengan peneltian Syahyuti (2008) yang menyebutkan 

seorang pedagang akan memilih client karena kemampuan dan moralitasnya 

dalam upaya mengurangi biaya pemasaran.   

c) Jujur Kemampuan Produksi, Bentuk Norma kepada Pelanggan 

Syahyuti dalam tulisannyanya menyinggung faktor-faktor kunci 

keberhasilan dalam berdagang menurut pedagang adalah reputasi (reputation)  

dan relasi (relationships). Bahkan dia menambahkan bahwa kedua hal tersebut 

lebih penting dibandingkan dengan akses kepada permodalan, kepemilikan 

jaminan untuk kredit, posisi dalam struktur perdagangan, dan akses terhadap 

transportasi dan komunikasi (Syahyuti, 2008). Demikian pula berlaku dalam 

usaha daur uang, produsen juga merangkap jadi pedagang bagi produknya. 

Produsen dianggap perlu menjaga citra dan menjaga kepercayaan 

pelanggannya, salah satunya dengan prinsip keterbukaan terutama mengenai 

kemampuan produksi. Bapak Sunaryo menjaga pelanggannya dengan berterus 

terang kepada pelanggan tentang kapasitas produksi usahanya, seperti yang 

Beliau utarakan kepada peneliti: 

“Kan begini, Mbak..menjalin hubungan baik itu susah, ya, kita janji-janji, 
begitu molor, selamanya kan jelek. Mendingan kita ngomong apa adanya, 
kapasitas mesin saya itu sekian. Saya paksakan, wong gak mampu, yo 
wes gituloh, mbak..jadi, saya nggak neko-neko, mendingan seperti itu. 
Makanya, saya mulai dari dua ribu empat sampai sekarang itu, rapor saya 
nggak pernah merah di Petro itu. Di Unimos juga ga pernah. Bahkan 
untuk layyer itu saya suplier tunggal. Sekali turun itu satu juta layyer, saya 
bagi-bagi ke Pak Supeno, Pak Boy, Pak Mul, Pak Mur. Satu hari itu saya 
harus kirim minimal lima puluh ribu.” 
 
“iya, daripada tak kerjakan sendiri tapi ga mampu, nanti rapor saya jelek, 
di cut kan rugi, mendingan saya bagi-bagi rezeki, mendingan gitu.” 
 

Sebenarnya, produsen bisa saja tidak mengatakan kapasitas produksinya 

kepada pembeli atau pelanggan, produsen masih bisa menerima pesanan sesuai 

permintaan pembeli dan mencukupi produknya dengan membeli dari produsen 

lainnya. Namun resiko yang ditanggung adalah apabila produsen lainnya tidak 
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mampu juga menyanggupi permintaannya, dan barang yang dikirim tidak sesuai 

dengan perjanjian. Maka reputasi produsen tersebut bisa menjadi taruhannya 

dan konsekuensi terburuk adalah pembeli tidak akan memberikan order lagi 

kepada produsen tersebut. Pemberian informasi tentang kemampuan produksi 

yang terbatas, merupakan kepercayaan produsen kepada pembeli untuk tetap 

melakukan transaksi dengannya sekaligus sebagai jaminan sejauh mana 

keseriusan dan kesanggupan produsen untuk menyediakan barang pesanan. 

Hal ini mengacu pada pendapat Syahyuti yang memberi pengertian 

kepercayaan atau trust secara sederhana sebagai “willingness to take a risk”, 

yaitu, interaksi-interaksi yang didasari perasaan yakin (sense of confidence), 

bahwa orang lain akan memberikan respon sebagaimana diharapkan dan akan 

saling mendukung, atau setidaknya orang lain tak akan bermaksud menyakiti. 

Sehingga menimbulkan rasa aman (perceived safety) ketika berinteraksi dengan 

orang lain (Syahyuti, 2008). 

Dalam setiap hubungan atau interaksi manusia terdapat unsur resiko 

yang ditanggung, untuk itu diperlukan rasa nyaman dan aman untuk melakukan 

melalui hubungan melalui rasa saling percaya. Termasuk dalam menjalankan 

usaha, faktor kepercayaan dianggap mampu memperlancar transaksi sekaligus 

mengurangi resiko kerugian.  

d) Pilih Pelanggan dengan Kriteria Khusus, Bentuk Norma kepada 

Pelanggan 

Selain menjaga hubungan dengan penyedia bahan, kualitas kerjasama 

dengan pembeli juga menjadi kunci sukses para pengusaha untuk tetap bertahan 

di dunia bisnis. Memilih pembeli atau pelanggan yang tepat dapat menjanjikan 

keuntungan dan kestabilan usaha. Beberapa kriteriapun harus disandang oleh 

pembeli untuk bisa menjadi pelanggan tetap, misalnya dengan memberikan 
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penawaran yang menguntungkan bagi pengusaha ataupun dengan tingkat 

loyalitas tinggi. 

Sebagai pelaku lama dalam usaha pengolahan kardus bekas, Mas Boy 

yang lebih memilih pembeli dengan pembayaran tunai dibandingkan pembeli 

yang suka menumpuk hutang. Berikut pernyataan beliau: 

“Atek, mriko niku tagihane niku nggih ngoten, numpuk-numpuk lho Mbak 
Meri, mboten langsung cash, kulo nek dipendhet tiyang lak langsung 
cash. Nggolek sing cepet a mbak meri, entuk bati titik nek ben dino 
mlaku, cepet.” (Lagian, di sana itu kalau ditagih ya gitu, menumpuk lho, 
Mbak Meri, tidak langsung cash, saya kalau diambil orang kan langsung 
cash. Cari yang cepet kan, Mbak Meri, dapat untung sedikit kalau tiap hari 
lancar, cepat.”  
 
Senada yang diungkapkan Mas Boy, Pak Sunaryo juga menempuh 

langkah yang sama. Seperti ungkapan Beliau yang peneliti petik: 

“...Home industry kan gini, mbak, saya kan juga namanya usaha, kadang-
kadang keuangan sana naik-turun, lha yang di home industry ini kalau 
orangnya mau cash, barang selesai dibayar, itu saya mau. Tapi kalau 
nunggu sampai satu bulan, wes percuma gituloh..karena untungnya cuma 
sedikit,  dibandingkan dengan pabrik yang BUMN, yang  besar-besar itu 
kan beda. Lha kalau Tagihannya sama-sama satu bulan, ngapain saya 
harus ngelayani home industry kan gitu...” 
 

Dari pernyataan diatas, tambahan kriteria bagi pembeli yang patut 

dijadikan pelanggan adalah pembayaran yang tepat waktu. Dalam hal ini Pak 

Sunaryo menambahkan: 

 “Saya punya suplier dari Lawang sana, pabrik sarung, itu sekali turun 
harganya dua ratus ribu-dua ratus ribu..itu saya kerjakan sendiri. Karena 
harganya bagus, juga pabrik besar, pembayarannya juga cuma dua 
minggu” 
  

Pelanggan yang menawar dengan harga tinggi dan pembayaran tepat 

waktu diharapkan mampu menjaga kestabilan usaha dan menjadikan roda usaha 

tetap berputar. Namun sedikit berbeda dengan Mas Boy dan Pak Sunaryo, Pak 

M. Mansur lebih mengutamakan loyalitas pelanggan setianya walaupun tak 
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jarang pembelian dilakukan dengan hutang-piutang. Seperti yang dituturkan 

kepada peneliti: 

“Pasar bebas sekarang itu, disini itu gini, mbak..biarpun, kan kita wes 
kerjasama baik yo mbak yo terhadap pelanggan, ada yang nawari nek 
wong e apik, biasane ditolak yang nawarin itu, dadine wes aku 
gandengan karo iki ae wong e apik. Seumpama, Pak Mansyur, 
seumpama ambek Pak Mansyur ga cacat, utang yo oleh ga tau ditagih, 
lapo golek maneh, wes ambek Pak Mansyur. Terkadang iku ngunu..tapi 
kadang-kadang wong yo ono maneh sing diwenehi rego murah yo pindah, 
yo akeh.” (Pasar bebas sekarang itu, disini itu gini, Mbak...Biarpun, kan 
kita sudah kerjasama baik ya, Mbak, terhadap pelanggan, ada yang 
memberi tawaran, kalau orangnya baik, biasanya ditolak yang 
menawarkan itu. Jadi, aku kerjasama dengan orang ini saja, prangnya 
baik. Seumpama, Pak Mansyur, seumpama dengan Pak Mansyur ga 
cacat, hutang juga boleh tidak pernah ditagih, kenapa harus cari lagi, ya 
sudah dengan Pak Mansyur. Terkadang itu begitu...Tapi kadang-kadang 
ada orang yang diberi harga murah ya pindah, ya banyak.) 
 

Pemilihan pembeli yang cocok akan menjadi jaminan adanya tambahan 

pendapatan. Pemilihan pelanggan baik yang memilih dengan sistem bayar tunai, 

tepat waktu maupun melalui proses hutang-piutang, semua itu tak terlepas dari 

peran norma yang melekat pada pola kerjasama yang terjalin. Seperti yang 

diungkapkan oleh Fukuyuma mendefinisikan bahwa modal sosial (social capital) 

sebagai norma informal yang dapat mendorong kerjasama antar anggota 

masyarakat (Fukuyama: 1995, dalam Siregar: 2011) 

e) Perhatikan Keluhan Pelanggan, Bentuk Norma Kepada Pelanggan 

Pekerjaan yang mengandalkan tenaga manusia tentu saja tak luput dari 

kesalahan. Namun, menyikapi permasalahan dengan bijak dapat mengurangi 

resiko kerugian. Hal yang demikian juga dialami oleh para pelaku usaha daur 

ulang. Seringkali komplain akan produk mereka yang cacat dapat menaikkan 

ketegangan antara produsen dan konsumennya. Berikut trik dari Pak Ngadi 

Mulyo apabila mendapatkan teguran dari pembelinya: 

“Angsal ditukar, engkin nek sek apik ngunu, sing apik iki di jupuk, sing 
elek di buak. Dadi sampah. Tapi nggih diijoli.” (Boleh ditukar, nanti kalau 
masih bagus, yang bagus diambil, yang jelek dibuang. Jadi sampah. Tapi 
ya ditukar.) 
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Hal yang sama juga pernah menimpa Mas Budi , seperti cerita beliau 

kepada peneliti: 

“Koyok pesen, nek lem-lemane ono sing slide, protes. Cuma gitu thok 
Mbak.” (Seperti pesanan, kalau  lemnya ada yang slide, protes. Cuma 
gitu saja, Mbak.) 
 

Kesalahan bukan hanya dilakukan oleh pihak produsennya, tetapi 

kemungkinan juga dilakukan oleh pembeli saat membuka kemasannya. Namun 

tetap produsen menerima kritikan tersebut secara bijak. Seperti pengalaman 

yang diceritakan oleh Pak Ngadi Mulyo berikut ini: 

 
“Kadang kan sing nggarap iku, finishing e pas, wayahe opo karduse iku 
buka, yo di garap ae, engko tekan kono mesti, “iki ngene-ngene, iki 
nglontok, iki nganu.” mesti ono. Kadang lem-lemane buka.” (Kadang yang 
mengerjakan itu, finishing-nya pas, waktunya apa kardusnya itu buka, ya 
dikerjakan saja, nanti sampai sana pasti ‘Ini begini-begini, ini mengelupas, 
ini anu...’ Mesti ada. Kadang lemnya buka) 
 

Pelayanan terbaik kepada pelanggan harus tetap diutamakan dalam 

proses berbisnis. Sekecil dan seremeh apapun keluhan pelanggan harus 

mendapatkan perhatian produsen demi mempertahankan citra dan reputasinya. 

Dengan demikian pelanggan akan puas dan nyaman dengan pelayanan yang 

diberikan oleh produsen dan kemungkinan kerjasama tetap dapat dilanjutkan 

dikemudian hari. Sebagai imbalannya, produsen akan mendapatkan konsumen 

tetap yang dapat menunjang keberlanjutan usahanya di kemudian hari.  

Kondisi seperti ini sejalan dengan pemikiran Pierre Bourdieu dalam judul 

tulisannya ‘Le Capital Social: Notes Provisoires’ yang mendefinisikan modal 

sosial sebagai agregat sumber daya aktual ataupun potensial yang diikat untuk 

mewujudkan jaringan yang awet (durable) sehingga melembagakan hubungan 

persahabatan (acquitance) yang saling menguntungkan. Dan juga senada 

dengan teori Putnam (1995) tentang modal sosial sebagai gambaran organisasi 
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sosial, seperti jaringan norma dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi 

koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan (Yustika: 2010).  

Berdasarkan dari gambaran diatas, norma yang tercipta bukan lahir 

prematur dari hubungan atau interaksi sekejab saja. Proses lahirnya norma 

didukung oleh proses interaksi yang berulang-ulang dan menciptakan 

kesepahaman untuk mengambil sikap penting dalam rangka menjalankan 

kewajiban dan meraih hak. Beranjak dari kesepahaman dan komitmen untuk 

melaksanakan aturan yang ada,  akan turut pula membentuk dan mempengaruhi 

tingkat kepercayaan.  

 

4.2.4 Side Effect dari Modal Sosial  

 Dalam setiap usaha tak akan selalu menemui pelangi yang indah, 

terkadang akan muncul awan-awan kelabu yang menghiasi hari-hari dalam 

usaha. Kendala-kendala yang dihadapi bukan hanya sekedar sepinya 

permintaan produk, terbatasnya jumlah pasokan bahan atau menipisnya modal 

finansial tetapi juga naik-turunnya hubungan dengan rekan dan kolega bisnis. 

Permasalahan dapat muncul dari penyedia bahan, konsumen rekan bisnis 

hingga persoalan pribadi yang membayangi perjalanan bisnis. Berikut ini akan 

dibahas sisi lain  modal sosial dalam usaha daur ulang: 

a) Konsumen Nakal 

Salah satu insentif bagi pengusaha adalah pembayaran dari konsumen 

yang tepat waktu dan sesuai harga yang telah disepakati. Sehingga para pelaku 

usaha juga patut waspada terhadap cek kosong sebagai alat pembayaran. 

Seperti yang dialami oleh Bu Suhartatik, yang dipetik oleh peneliti berdasarkan 

cerita beliau: 

“Tas niki niku nggih, kulo soale pun nate kejadian mbak, kintun niku, 
mboten di pendhet, kintun teng Mojokerto, diparingi yotro BG, diterusno  
blong, ngoten lho mbak, dados e kan kulo mboten angsal lintu, tiyange 



98 

 

 

 

lho mlajeng. Dados e nggih niku, yotrone, nggih niku kendalane. Nggih 
niku nek nyambut damel nek’e kendalane nggih saking niku thok sing 
diajrihi niku.” (Beberapa waktu lalu, pernah kejadian pada saya, Mbak, 
kirim itu, tidak bisa diambil, kirim ke Mojokerto, diberi BG, diteruskan 
kosong, gitu lho, Mbak., jadinya saya tidak dapat ganti, orangnya lho lari. 
Jadinya ya itu, uangnya, ya itu kendalanya. Kalau usaha seperti ini 
kendalanya ya dari itu saja yang ditakutkan.) 
 
Belajar dari pengalaman terdahulunya, Bu Suhartatik pun memilih lebih 

menerima uang tunai dibandingkan dengan pembayaran dengan menggunakan 

Bilyet Giro (BG) walaupun dengan pelanggannya sekalipun. Berikut pernyataan 

Bu Suhartatik: 

“Nggih, masih sak langgan-langgan e mbak, tetep nek yotro koyok niku 
mboten njamin. Kan mboten langsung ngoten seh, enten wantine tanggal 
sak menten-sak menten ngoten. Mboten langsung, mboten kados nek 
langsung ngoten. Niku mboten, wonten wantine tanggal sak menten, 
engken nek di cairaken nggih, dipotong. Dereng wantine dicairaken niku 
dipotong nggih tigang persen potongane. Nek’e pas waktune niku nggih a 
mendhet, di olor maleh,nggih ngoten mbak, nek angsal langgan sing 
ndablek ngoten niku biasane. Makane nek pados langgan niku nggih sami 
mawon, kudu ati-ati, nek mboten nggih ngoten niku, kebijuk. Kulo nate lho 
mbak, Mojokerto niku sedoso yotro kulo, nggih kinging BG nge-blong niku 
kulo, dados e nggih, rodok mir-mir.“ (Iya, meskipun pelanggan, Mbak, 
tetap kalau uang seperti itu tidak menjamin. Kan tidak langsung, ada 
jangka waktunya tanggal segini-segini begitu. Tidak langsung, tidak 
seperti kalau tunai begitu. Itu tidak, ada jangka waktunya tanggal ini, nanti 
kalau dicairkan juga dipotong. Kalau belum waktunya dicairkan itu 
dipotong tiga persen. Kalau pas waktunya ambil, diundur lagi, ya begitu, 
Mbak, kalau dapat pelanggan yang nakal biasanya begitu. Makanya 
mencari pelanggan itu sama saja, harus hati-hati, kalu tidak, ya begitu, 
dibohongi. Saya pernah lho, Mbak, Mojokerto itu sepuluh (juta) uang 
saya, kena BG kosong, jadi agak kuatir) 
 

Dengan pengalaman pahit dalam usaha terkait macetnya pembayaran, 

membuat Bu Suhartatik berpikir beberapa kali untuk menerima pembayaran 

dengan menggunakan Bilyet Giro. Kalaupun terpaksa harus menerima BG, 

beliau akan lebih selektif dalam menentukan pelanggan yang boleh 

menggunakannya.   Pemikiran ini sejalan dengan hasil penelitian Syahyuti (2008) 

yang menyebutkan seorang pedagang akan memilih client karena kemampuan 

dan moralitasnya dalam upaya mengurangi biaya pemasaran. 
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b) Persaingan Tidak Sehat 

Hubungan antar pelaku usaha juga tak jarang memiliki intrik tersendiri. Isu 

paling panas adalah persaingan harga yang berimbas pada usaha saling 

menjatuhkan bisnis rekannya. Persaingan harga tidak sehat sudah pernah terjadi 

dalam usaha daur ulang kardus, berdasarkan cerita yang diungkapkan oleh 

Bapak M. Mansyur berikut ini:  

“...biyen malah jur-jur an biyen, Subin niku, biyen niku..akhire ga diikuti, 
mbak,,kan awak dhewe ajur soale, bahan larang, regone di jur, mudhun 
kepingin mlebu.. iku yo sering, namanya usaha, Mbak, ya..” 
(...dulu malah hancur-hancuran, Subin itu, dulu begitu..akhirnya tidak 
diikuti, Mbak...kami sendiri yang rugi soalnya bahan mahal, harganya 
hancur, harga turun ingin masuk, itu juga sering, namanya usaha, Mbak, 
ya...) 
 

Berbagai cara ditempuh para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan 

dan menggaet pelanggan. Beberapa pengusaha bahkan menghalalkan segala 

cara tanpa perduli telah mencederai persaingan usaha yang seharusnya berjalan 

secara adil. Tak Jarang ulah para pengusaha nakal ini merusak tatanan dan iklim 

usaha yang kondusif menjadi tidak stabil dan tak terkendali. Misalnya dalam 

penentuan harga produk, pengusaha nakal akan terus menerus menurunkan 

harga untuk mencari pelanggan, sedangkan pengusaha yang lain akan 

melakukan hal yang sama untuk mempertahankan pelanggannya. Pada titik 

tertentu harga produk yang turun akan mencapai titik minimum laba yang dapat 

dihasilkan oleh pengusaha karena biaya produksi tetap terutama harga bahan 

baku tidak ikut turun. Padahal dalam kondisi seperti ini, pengusaha yang 

menderita kerugian paling banyak. Dengan demikian, pengusaha akan 

dihadapkan pada pilihan mengikuti penurunan harga atau tetap bertahan pada 

kondisi memperoleh keuntungan dengan resiko kehilangan pelanggan. 

Namun dalam setiap kejadian akan selalu memberikan hikmah bagi 

pelakunya. Pengusaha akan mengetahui tingkat loyalitas beberapa pelanggan 
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yang tetap setia menjadi konsumen utama bagi produk mereka di tengah rayuan 

untuk pindah ke pengusaha yang menawarkan harga rendah.  

c) Sistem Kelembagaan yang Buruk 

Persaingan tidak sehat diantara sesama pengusaha dapat diatasi apabila 

ada sistem kelembagaan yang baik. Salah satu media yang paling mungkin 

untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui pembentukan kelompok usaha atau 

paguyuban. Dengan sistem kelembagaan yang baik berupa paguyuban, dapat 

menjadi wadah para pelaku usaha untuk lebih memberdayakan usaha daur ulang 

baik dari aspek produksi maupun aspek non-produksi. Aspek produksi meliputi 

peningkatan akses terhadap bahan baku yang lebih baik dan lebih banyak, akses 

pemasaran, hingga pengembangan produk. Sedangkan Aspek non-produksi 

meliputi manajemen konflik yang terjadi baik diantara sesama produsen maupun 

konflik dengan konsumen dan penyedia bahan hingga dengan otoritas 

pemerintahan.  

Konsep paguyuban sebenarnya sudah pernah diajukan oleh salah 

seorang pengusaha daur ulang kardus bekas. Bapak Sunaryo menawarkan 

kepada beberapa rekan pengusahanya untuk mendirikan paguyuban, namun 

usulan ini kurang mendapat respon dari para pengusaha lainnya. Berikut 

pernyataannya: 

“Makanya, dulu kan saya punya rencana disini mau saya adakan 
paguyuban. Tujuannya paguyuban, itu siapa yang jadi anggota, itu harus 
nanam modal. sekian, daripada orang-orang yang ga punya modal, terus 
sertifikat dijaminkan, mending kan uang itu diambil, dan nanti untungnya 
kan untuk mereka juga. Tapi orang sini kayaknya susah, jadi persaingan 
harga, mbak. Disini rata-rata ngelayani pabrik sepatu kan, home industri 
juga, harganya itu ancur-ancuran, padahal, saya kan ada dua puluh tahun 
di karton, istri saya dua puluh lima tahun di karton, tahu, diliat gini, “o, ini 
harganya masuk,” itu sudah tahu. Tapi kalau mereka, setiap kali dapat 
bahan, dia bisa jual, kalau harganya mahal, order sudah masuk, ya tekor 
orangnya. Lha, maksud saya kalau dibuatkan paguyuban itu kan harga itu 
bisa ga sampai bersaing. Ada yang berani sepuluh ribu, ada yang 
sembilan ribu, kan gitu kan ga enak kita. Saya menghindari itu, saya 
nggak mau.” 
 



101 

 

 

 

Salah satu manfaat dari pendirian paguyuban adalah untuk menghindari 

persaingan tidak sehat terutama dari segi harga produk yang rentan dimainkan 

oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.  Usulan pendirian paguyuban yang 

berasal dari pihak internal, yaitu pelaku usaha, akan dapat lebih fokus dan tepat 

sasaran dibandingkan yang diusulkan oleh pihak eksternal, misalnya dari 

pemerintah desa dan sebagainya. Karena dalam usaha melembagakan 

kerjasama melalui paguyuban akan melewati tahap pemetaan kebutuhan dan 

penyamaan tujuan bersama yang dibingkai oleh persamaan cita-cita memajukan 

usaha secara bersama-sama.  

Dengan demikian, melalui paguyuban, diharapkan pelaku usaha akan 

lebih berdaya dalam memutuskan sesuatu dan memiliki kekuatan untuk 

mengakses sekaligus mengontrol sumber-sumber yang penting bagi usahanya. 

Sehingga proses pemberdayaan sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Moebyarto (1985) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat 

mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan 

akses dan kontrol atas sumber hidup yang penting (Moebyarto: 1985, dalam 

Fahrudin). 

Kesimpulan dari sub-sub bab sebelumnya adalah modal sosial yang 

dimiliki oleh pelaku usaha daur ulang memiliki peran penting dalam upaya 

mengembangkan dan mempertahankan eksistensi usahanya tidak dapat berdiri 

sendiri dan saling terkait antara satu dengan yang lain. Kepercayaan menjadi 

pelumas bagi jaringan sehingga membantu kelancaran dalam usaha sekaligus 

menjadi cerminan dari penegakan norma. Jaringan sosial tercipta atas dasar 

saling percaya diantara individu/kelompok untuk melakukan kerjasama yang 

saling menguntungkan sehingga hadir sebagai penjamin keberlanjutan usaha. 

Sedangkan norma merupakan koridor berinteraksi dalam jaringan sosial dimana 

penegakan norma akan meningkatkan rasa kepercayaan.  
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Modal sosial inilah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk 

mendorong semangat untuk menciptakan peluang usaha yang lebih baik lagi. 

Seperti yang dikemukakan oleh Fukuyuma yang memandang modal sosial 

(social capital) sebagai norma informal yang dapat mendorong kerjasama antar 

anggota masyarakat (Fukuyama: 1995, dalam Siregar: 2011). Dan juga sesuai 

dengan teori modal sosial yang dikemukakan oleh Supriono, Flassy & Rais 

(2011) yang memandang secara umum modal sosial adalah merupakan 

hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas 

dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, 

yaitu sebagai perekat sosial (social glue) yang menjaga kesatuan anggota 

masyarakat (bangsa) secara bersama-sama.  

Selain itu, Emile Durkheim menyebut istilah modal sosial untuk 

menyatakan ikatan sosial antar manusia di dalam sebuah masyarakat sangat 

penting untuk membentuk kohesivitas sosial dalam mencapai tujuan 

bermasyarakat (Rahardjo: 2010). Setelah proses pemberdayaan dengan 

kecenderungan sekunder, yang menekankan pada proses menstimulasi, 

mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau 

keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui 

proses dialog, sudah semestinya berlanjut pada proses pemberdayaan primer 

seperti yang diutarakan oleh Priyono dan Pranaka (2006). Dalam proses 

pemberdayaan dengan kecenderungan primer lebih menekankan pada proses 

memberikan kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan kepada masyarakat agar 

individu yang bersangkutan lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya 

membangun aset material untuk mendukung pembangunan kemandirian mereka 

melalui organisasi. 

Dengan karakteristik modal sosial yang dimiliki oleh pelaku usaha daur 

ulang di Desa Kedungwonkerto yang telah dijabarkan diatas, termasuk dalam 
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modal sosial yang menjembatani seperti yang dikemukakan oleh Hasbullah 

(2006) dalam Supriono, Flassy, & Rais. Modal Sosial yang menjembatani 

dicirikan oleh sifat terbuka, memiliki jaringan yang lebih fleksibel, memungkinkan 

untuk memiliki banyak alternatif jawaban dan penyelesaian masalah, akomodatif 

untuk menerima perubahan, cenderung memiliki sikap yang altruistik, 

humanitaristik, dan universal. Dan menurut Soetomo (2011) keuntungan dari 

eksisnya modal sosial yang telah mengakar dan terinstitusionalisasi, akan 

memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di 

komunitasnya termasuk program-program yang digulirkan di wilayah tersebut. 

Dengan demikian, akan dapat terwujud seperti kesimpulan Hutomo (2000) 

bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-

faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan 

masyarakat untuk mendapat gaji dan/upah yang memadai, dan penguatan 

masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang 

harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, 

maupun aspek kebijakannya. 

 


