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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 Mendengar kata danau, pasti yang terbayang dalam benak 

adalah sebuah wilayah perairan yang luas dengan airnya yang jernih 

dan panorama alamnya yang indah. Dalam perspektif ekologi menurut 

Susmianto (dalam Sutarwi, 2008), mendefinisikan danau adalah sebagai 

habitat air tergenang yang merupakan cekungan, yang terjadi karena 

peristiwa alam atau buatan manusia yang menampung dan menyimpan 

air hujan, air tanah, mata air, atau sungai. Sehingga danau mempunyai 

multi fungsi, baik fungsi ekologi, ekonomi maupun fungsi sosial 

budaya seperti sumber air bersih, tempat  hidup berbagai biota air, 

pengatur tata air, sumber tenaga listrik, pengendali banjir dan tempat 

kegiatan religi dan tradisi serta tempat wisata air. Indonesia 

diperkirakan memiliki lebih dari 500 danau yang tersebar dari Sabang 

sampai Merauke dengan luas keseluruhan lebih dari 5000 Km2 atau 

sekitar 0,25% luas daratan Indonesia. Namun Sutarwi (2008) dalam 

desertasinya mencatat, kondisi sebagian besar danau di Indonesia 

akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, fungsinya menurun akibat 

adanya pendangkalan, pencemaran dan kerusakan lingkungan disekitar 

danau seperti pengundulan hutan, dan alih fungsi lahan area sabuk 

hijau danau menjadi pemukiman.  

 Dari data dinas PSDA Jateng tahun 2006 dan FDI 2004 dalam 

Sutarwi (2008), keberadaan danau-danau di Indonesia  seperti danau 

Toba di Sumatra Utara, danau Tondano di Sulawesi Utara, danau 

Limboto di Gorontalo, Danau Maninjau dan Danau Singkarak di 

Sumatra Barat, dan Danau Rawa Pening di Semarang Jawa Tengah 

rata-rata mempunyai kesamaan fungsi yaitu sebagai sumber 

pembangkit listirk (PLTA), irigasi, perikanan danau dan pariwisata. 

Disamping itu permasalahan yang dihadapinya pun mempunyai 
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kesamaan yaitu erosi, sedimentasi, penurunan kualitas air akibat 

pencemaran, berkurangnya keragaman hayati, dan konflik antar 

penerima manfaat danau. Namun khusus di danau Rawa Pening 

terdapat satu permasalahan utama yaitu tidak terkendalinya 

perkembangan tanaman air eceng gondok yang menyebabkan 

pendangkalan danau, dan mengganggu aktivitas transportasi perairan, 

aktivitas pariwisata dan lain-lain, sehingga terkadang  membikin 

“gondok” (jengkel) oleh sebagian orang.  

 Widyawati dkk, (dalam Siahainenia, 2009), dalam laporannya 

menunjukan bahwa populasi eceng gondok di Rawa Pening sudah 

mencapai 20% - 30% luas permukaan perairannya atau seluas 150 Ha. 

Data tersebut diambil tahun 2002, dan akan terus meningkat 

keberadaanya dari tahun ke tahun. Jika dilihat perbandingannya dalam 

citra satelit di bawah ini antara citra satelit yang diambil tahun 2006 

dan 2015, tidak ada perubahan yang signifikan pengurangan eceng 

gondok, bahkan nampak kelihatan semakin bertambah. 

 

Sumber : Google Earth 2006 

Gambar 1.1 : Citra satelit Google earth tahun 2006, menunjukkan tingkat 
populasi eceng gondok yang menutupi 20% - 30% luas permukaannya 



3 
 

 

Sumber : Google Eearth 2015 

Gambar 1.2 : Citra satelit Google Earth tahun 2015, masih menunjukkan 

tingkat populasi eceng gondok (warna kehijauan) yang masih menutupi 

sebagaian besar perairan danau Rawa Pening. 

 Eceng Gondok merupakan tenaman air  yang hidup 

mengapung, dan merupakan tanaman gulma atau tanaman 

pengganggu. Karena sifat dasar dari tanaman ini yang mudah sekali 

tumbuh dan berkembang biak, baik di kolam  perikanan, rawa air 

tawar maupun di danau atau waduk.  Eceng gondok masuk dalam 

famili Pontederiaceae, dengan ciri-ciri pelopaknya bisa mencapai tinggi 

antara 40 – 80 Cm, dengan akar serabut berwarna coklat kehitaman, 

dan bunga berwarna ungu. Tungkai daun mempunyai gembung dan 

berisi udara, dan selalu berbunga sepanjang tahun dengan hidup 

berkelompok. Tanaman ini bukan asli tanaman Indonesia, tempat asal 

tanaman eceng gondok adalah negara Brazil dan dibawa oleh Belanda 

lalu diperkenalkan saat pertama kali  pada tahun 1894 untuk 

melengkapi koleksi di  Kebun Raya Bogor sebagai tanaman hias, yang 

menghiasi kolam-kolam disana. (Brij and Sharma, dalam Sahwalita, 

2008). Tempat tumbuh yang ideal bagi tanaman ini adalah di wilayah 
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perairan dengan suhu antara 28oC – 30oC, dengan Ph berkisar antara 4 

– 12 dan ketinggian 0 – 1600 m dpl. (Sastroutomo dalam Sahwalita, 

2008).  

 Jenis tanaman ini berkembang sangat cepat, baik secara 

vegetatif maupun secara generatif. Perkembang biakan secara vegetatif 

dapat melipat ganda dalam 7 – 10 hari.  Heyne dalam Sahwalita, 2008) 

menyatakan bahwa dalam waktu 6 bulan, dalam areal 1 Ha 

perkembangan tanaman ini dapat mencapai bobot basah sebesar 125 

ton.  Dengan perkembangan yang sangat pesat tersebut, dari yang 

semula merupakan tanaman hias, menjadi tanaman gulma  di beberapa 

perairan di Indonesia.  

 Danau Rawa Pening merupakan salah satu danau yang cukup 

parah kondisinya jika dilihat dari serangan tanaman eceng gondok. 

Hampir sebagian besar permukaan airnya telah ditutupi oleh tanaman 

tersebut. Selain mengganggu perairan transportasi air, tanaman ini juga 

merusak pemandangan danau yang  jika tidak ada tanaman eceng 

gondok ini, mungkin akan lebih  indah dan bersih serta tidak  

kelihatan kumuh seperti saat ini. Selain itu, tanaman eceng gondok 

juga mengakibatkan sedimentasi atau pendangkalan dasar danau.  

  Upaya untuk mengendalikan atau  memberantas tanaman ini 

tentunya telah banyak dilakukan  oleh Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah melalui PemKab. Semarang bersama masyarakat sekitar. 

Namun nampaknya  upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang 

diharapkan,  sebab sampai sekarang pun  tanaman eceng gondok masih 

belum berkurang  bahkan mungkin semakin bertambah keberadaanya. 

Hal ini mungkin program  pemberantasan tersebut  sifatnya masih 

belum terpadu dan tidak berkelanjutan atau hanya bersifat sporadis 

dan eksidental yang tidak terorganisasi dengan baik. Sehingga, upaya 

pengendalian dan pemberantasan tersebut tidak bisa mengimbangi 

percepatan pertumbuhan tanaman ini.  

 Ditempat lain  ketika penulis masih tinggal di Manado Sulawesi 

Utara dari tahun 2007-2012, penulis juga sempat sekilas mengamati  

perjuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dan masyarakat 
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sekitar dalam  menyelamatkan Danau Tondano dari serangan tanaman 

eceng gondok.  Danau Tondano  merupakan danau kebanggaan 

masyarakat  Minahasa yang  juga mengalami hal yang sama yaitu 

mendapat serangan tanaman eceng gondok,  meski kondisinya tak 

separah di Rawa Pening. Dalam  mewaspadai perkembangan liar dan 

tidak terkendalinya tanaman tersebut,  sehingga pemerintah setempat 

dan masyarakat menjadikan eceng gondok menjadi  musuh bersama 

yang perlu diberantas. 

  Kekawatiran danau Tondano akan menjadi seperti danau Rawa 

Pening, menjadikan pemerintah setempat membuat program khusus 

untuk mengangkat eceng gondok dari danau Tondano melalui program 

kerja bakti bersama secara rutin tiap minggu yang mengerahkan 

seluruh jajaran PNS, aparat TNI dan Polri serta lapisan masyarakat. 

Meskipun hal itu menjadi program rutin pemerintah yang 

dilaksanakan tiap minggu sekali, namun tetap saja belum bisa 

mengimbangi percepatan dari perkembangbiakan tanaman ini.  

 Dalam beberapa portal online yang berhasil penulis telusuri 

mengenai pemberitaan yang menyebutkan perjuangan pemerintah 

Provinsi Sulawesi Utara khususnya pemerintah Kabupaten Minahasa 

melawan eceng gondok, diantaranya menyebutkan sebagai berikut : 

“Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang 

(SHS) mengatakan akan membantu pemerintah Kabupaten 

Minahasa mengatasi masalah penyebaran eceng gondok yang 

mengancam Danau Tondano. 

“Saya sudah siapkan mesin penghancur eceng gondok berupa 

kapal pembasmi eceng gondok. Saya akan bantu Bupati 

Minahasa Stevanus Vreeke Runtu (SVR),” jelas Gubernur 

kepada wartawan di Hotel Salak Bogor, Minggu (24/04) 

malam. 

Pada kesempatan yang sama, kandidat doktor lingkungan 

Universitas Indonesia, Ferol Warouw menegaskan, Danau 

Tondano akan terjadi pedangkalan jika eceng gondok 

dibiarkan. Contoh kasusnya sudah terlibat di Danau Limboto 

Gorontalo. 
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“Makanya konsep gubernur Sarundajang sediakan mesin 

penghancur sangat tepat untuk membasmi eceng gondok,” 

tukasnya.” 

Sumber: http://beritamanado.com/gubernur-shs-siapkan-

mesin-penghancur-enceng-gondok/  (Akses tgl 10 Mei 

2014). 

 

 Pada halaman situs portal online yang lain, menyebutkan 

Eceng gondok menjadi pekerjaaan rumah pemerintah dan warga 

Minahasa, dalam situs www.manadotoday.com memberitakan : 

„Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang (Ivansa), 
menegaskan persoalan Eceng gondok (EG) merupakan 
Pekerjaan Rumah (PR) bersama antara Pemerintah dan 
warga Minahasa. 
“Pemerintah tak bisa memerangi EG tanpa dukungan dari 
warga. Karenanya, ini sudah merupakan tanggung-jawab 
kita bersama,”tegas Sarundajang. 
Menurutnya, pemerintah saat ini sedang berjuang untuk 
memerangi EG, dengan berbagai upaya dan cara. Namun 
semuanya tentu butuh kepeduliaan juga dari warga agar 
kebijakan-kebijakan melalui program yang sedang dan akan 
dilakukan bisa menjawab keinginan warga, yakni 
memberantas EG hingga ke akar-akarnya” 

Sumber: Romy Rompas, http://www.manadotoday.com/ 
eceng-gondok-pekerjaan-rumah-pemerintah-dan-warga-
minahasa/117150.html (akses tgl 10 Mei 2014).  

 

 Perang melawan eceng gondok, seakan menjadi pekerjaan 

besar yang harus terus dilakukan bagi pemerintah Kabupaten 

Minahasa, yang mencoba untuk tetap mempertahankan potensi 

keindahan danau Tondano tersebut, sebaliknya akan menjadi 

pekerjaan yang sangat besar bagi pemerintah kabupaten Semarang jika 

hal itu dilakukan untuk menormalisasi danau kebanggan warga 

Semarang dan sekitarnya ini. Hal ini karena membutuhkan anggaran 

yang sangat besar, dengan melihat kondisi danau Rawa Pening yang 

sangat luas dan telah hampir penuh dengan tanaman eceng gondok, 

http://beritamanado.com/gubernur-shs-siapkan-mesin-penghancur-enceng-gondok/
http://beritamanado.com/gubernur-shs-siapkan-mesin-penghancur-enceng-gondok/
http://www.manadotoday.com/
http://www.manadotoday.com/%20eceng-gondok-pekerjaan-rumah-pemerintah-dan-warga-minahasa/117150.html
http://www.manadotoday.com/%20eceng-gondok-pekerjaan-rumah-pemerintah-dan-warga-minahasa/117150.html
http://www.manadotoday.com/%20eceng-gondok-pekerjaan-rumah-pemerintah-dan-warga-minahasa/117150.html
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maka akan sangat mustahil jika dapat membersihkan secara tuntas 

tanaman tersebut. Upaya pemberantasan yang pernah dilakukan 

dengan cara pencacahan dengan kapal pencacah eceng gondok yang 

didatangkan dari Belanda, dimana bangkai kapal tersebut sempat 

penulis lihat mangkrak di dekat PLTA Tuntang pada sekitar tahun 

2003. Ternyata  upaya pemberantasan dengan cara mencacah 

mempercepat perkembang biakan tanaman ini, karena eceng gondok 

yang mati, dan tenggelam lalu membusuk di dasar danau, akan menjadi 

humus yang mempersubur area perairan Rawa Pening tempat habitat 

tanaman tersebut.  

 

Gambar 1.3: Upaya pemanfaatan eceng gondok 

 Hal yang dapat dilakukan adalah mencoba bersahabat dengan 

tananaman ini. Dengan  cara memanfaatkannya dengan sedikit daya 

kreatifitas  untuk diolah menjadi produk-produk kerajinan maupun 

produk turunan lainnya, atau diolah sebagai bahan baku energi 

alternative biogas. Dengan  demikian tanaman yang dianggap gulma, 
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dapat memberi manfaat lain dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat yang ada disekitar danau Rawa Pening.  

 Upaya pemanfaatan eceng gondok yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat sekitar, tidak serta merta mengangkat semua tanaman 

tersebut beserta akar-akarnya, namun hanya memotong batang-batang 

daunnya saja yang dirasa sudah cukup panjang, dan meninggalkan 

tanaman induknya tetap dirawa. Sedangkan tipe tanaman ini, ketika 

hanya diambil sebagian saja dari bagian batangnya, biasanya tingkat 

pertumbuhannya malah semakin lebih cepat, atau batang daun baru 

yang akan muncul biasanya gondok atau gelembung dibagian batang 

daunnya akan semakin lebih besar dan lebih panjang.  

 Berbagai kajian penelitian tentang danau Rawa Pening, 

maupun tentang pengelolahan eceng gondok sebenarnya telah banyak 

dilakukan, baik itu ditinjau dari aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, 

maupun aspek potensi-potensi yang lain. Namun sejauh ini, kajian-

kajian yang secara spesifik mengangkat tentang komodifikasi eceng 

gondok ditinjau dari aspek modal ekonomi dan modal sosial di 

Indonesia belum banyak dilakukan oleh peneliti lain. Beberapa 

penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasikan baik tentang danau 

rawa pening dan pengolahan eceng gondok dari sudut ilmu sosial, 

ekonomi maupun lingkungan diantaranya adalah sebagai berikut. 

 Kajian tentang potensi kerajinan eceng gondok telah diteliti 

oleh Syarif et.al. (2009),  mereka meneliti tentang peningkatan 

produktifitas dan pemasaran kerajinan eceng gondok di kawasan Rawa 

Pening sebagai upaya pemberdayaan industri kecil di Kabupaten 

Semarang. Dalam kajiannya, mereka menyebutkan bahwa kawasan di 

sekitar Rawa Pening merupakan sentra kerajinan eceng gondok, disana 

ada sekitar 13 unit usaha atau industri kerajinan eceng gondok yang 

dikategorikan sebagai usaha mikro dan usaha kecil. Berbagai jenis 

produk kerajinan eceng gondok yang dihasilkan oleh para perajin 

secara umum belum memenuhi standar kualitas. Saat ini, proses 

produksi masih dikerjakan secara manual, dengan menggunakan 

peralatan sederhana, dan mereka belum menerapkan pengendalian 
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mutu (quality control) dalam proses produksi dan pengembangan 

produk dilakukan dengan meniru produk sejenis dari daerah lain, 

sehingga rendah kualitasnya dan kurang diminati pasar. Oleh sebab 

itulah diperlukan pengembangan produk dengan meningkatkan 

kualitas, melalui peningkatan kemampuan pengrajin dalam 

pengembangan produk, teknologi tepat guna dan manajemen 

pemasaran.  

 Berkaitan dengan aspek potensi ekonomi dalam pengembangan 

pengolahan eceng gondok selain di daerah Rawa Pening, Siregar (2010) 

dalam thesisnya ia menganalisis tentang dampak usaha kerajinan eceng 

gondok terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Serbajadi 

Kabupaten Serdarng  Bedagai. Dimana tujuan dari penelitiannya adalah 

untuk mengetahui usaha kerajinan eceng gondok dan menganalisis 

dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan 

Serbajadi Kab. Serdang Bedagai. Serta untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh sosial ekonomi usaha kerajinan eceng gondok 

terhadap pengembangan di wilayah kabupeten tersebut. Dalam hasil 

penelitiannya diketahui bahwa usaha kerajinan eceng gondok 

berdampak positif terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat. 

Dalam hal ini adalah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

khususnya para pengrajin dan karyawannya. Sehingga dengan 

demikian,  ada dampak yang multiplier effect dari kerajinan eceng 

gondok, karena dapat membuka lapangan kerja kepada masyarakat 

sekitar, meningkatkan taraf perekonomian, dan berpengaruh pada 

pengembangan wilayah khususnya di desa Karang Tengah Kecamatan 

Sebajadi, Kab. Serdang Bedagai yang menjadi lokasi penelitiannya. 

 Masalah rantai nilai juga diamati oleh Puspitasari, dkk, (2012), 

ia mengkaji tentang strategi pengembangan usaha kerajinan eceng 

gondok sebagai unggulan Kab. Semarang menggunakan analisis rantai 

nilai. Dalam pembahasan penelitiannya, mereka menggunakan 

pendekatan value change  untuk mengetahui jaringan rantai nilai 

dalam memproduksi kerajinan eceng gondok, kemudian dianalissi 

menggungakan analissi SWOT, serta melakukan analisis critical success 
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factor untuk mengetahui faktor-faktor kesuksesan dari produk eceng 

gondok. Dengan pendekatan tersebut dapat deketahui tentang potensi 

eceng gondok yang semakin banyak dikembangkan oleh banyak 

pengrajin, dengan produk yang sejenis. Sehingga persaingan antar 

pengrajin semakin meningkat pula. Oleh sebab itulah diperlukan 

strategi agar UKM atau mengrajin dapat mempertahankan usahanya 

dan tetap berkompetisi di pasaran.  

 Sedangkan Astuti, (2012), ia meneliti tentang Potensi Eceng 

Gondok (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) Rawa Pening Untuk 

Biogas Dengan Variasi Campuran Kotoran Sapi. Dalam penelitiannya Ia 

mengkaji bahwa eceng gondok adalah bahan organik yang dapat 

dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan biogas sebagai salah satu 

energi terbarukan. Dimana keberadaannya sangat melimpah di Rawa 

Pening, sehingga apabila digunakan sebagai bahan baku biogas dapat 

menanggulangi blooming eceng gondok di Rawa Pening dan dapat 

digunakan sebagai pengganti gas LPG atau minyak tanah untuk 

keperluan memasak dan penerangan. Untuk mendapatkan gas dari 

biogas yang optimal ia mencampurnya dengan kotoran sapi dengan 

menentukan perbandingan yang sesuai. Sehingga  dalam hasil 

penelitiannya, eceng gondok yang dicampur dengan kotoran sapi 

dengan perbandingan yang tepat dapat menghasilkan biogas 2.119, 61 

ml per 1 kg berat bersih eceng gondok.  

 Upaya pemanfaatan tanaman gulma eceng gondok, menjadi 

tanaman produktif sebenarnya telah lama dilakukkan oleh masyarakat 

setempat, dengan memanfaatkan batang-batangnya untuk berbagai 

produk kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Berbagai 

penelitian yang berkaitan dengan tanaman eceng gondok ini hingga 

pemanfaatannya pun sebenarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai 

pihak, namun mungkin yang fokus tentang rantai nilai dari setiap 

tahap pemanfaatannya yang memberi kehidupan sosial ekonomi bagi 

masyarakat sekitar yang belum banyak dilirik oleh peneliti lain. 

Sehingga atas pertimbangan tersebut, penulis sangat tertarik untuk 

menggali lebih jauh dari setiap tahapan pemanfaatan tanaman gulma 
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tersebut, yang tentunya dari tiap tahapnya telah memberikan nilai 

tambah secara sosial ekonomis tersendiri bagi si penerima manfaat. 

Begitu pula dengan peran para aktor dalam hal ini adalah masyarakat 

pemanfaat eceng gondok yang dalam tiap prosesnya dari hulu (pencari 

eceng gondok, pengepul batang eceng gondok,  penjemur) hingga 

sampai di proses hilir (penganyam, pengrajin hingga penjual, sampai 

pada ditangan konsumen)  membentuk satu rangkaian konsep modal 

sosial, yang menarik untuk diamati. 

 Dengan demikian tanaman eceng gondok yang secara ekologi 

merugikan karena pertumbuhannya yang sangat cepat dan susah 

terkendali, dapat  mengakibatkan pendangkalan air danau, serta 

mengganggu aktifitas perairan. Disisi lain,  tanaman ini telah menjadi 

sumber penghidupan bagi beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar 

danau, sehingga penelitian mengenai rangkaian proses rantai nilai 

pemanfaatan eceng gondok sangat relevan untuk dilakukan, dengan 

ditinjau dari aspek modal ekonomi dan modal sosialnya.  

 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya 

adalah : “Bagaimana proses pemanfaatan eceng gondok,  dari tanaman 

gulma sehingga menjadi komoditas, ditinjau dari aspek ekonomi dan 

modal sosial  dalam perspektif pembangunan berkelanjutan?” 

 

Tujuan Penelitian 

 Dari pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut, maka tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah: “Menjelaskan tentang proses 

pemanfaatan eceng gondok, ditinjau dari aspek ekonomi dan modal 

sosial dalam perspektif pembangunan berkelanjutan”.  
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Manfaat Penelitian 

 Adapun harapan penulis dari hasil penelitian ini, kiranya dapat 

memberi manfaat  yaitu : 

1. Memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan, 

sebagai pengembangan khasanah pengetahuan tentang 

pemanfaatan tanaman eceng gondok, yang merupakan 

tanaman gulma namun punya potensi ekonomis yang bernilai 

tinggi, dan layak untuk dikembangkan. 

2. Memberikan gambaran tentang peluang usaha sosial ekonomi 

masyakat, dari bahan baku eceng gondok, sehingga selain 

memberikan nilai ekonomi, namun juga dapat menjadi usaha 

pengendalian pertumbudahan eceng gondok dalam upaya 

penyelamatan danau Rawa Pening.  

3. Menambah daftar literatur bagi program studi pembangunan, 

mengenai studi kasus pemanfaatan tanaman gulma eceng 

gondok menjadi tanaman komoditas, yang memberi 

kemaslahatan bagi masyarakat di sekitar danau Rawa Pening. 

4. Menjadi wahana bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat, dan 

memperkaya wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan 

profesionalisme peneliti dalam karier.  

 


