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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 Arahan dasar pokok aras pemikiran tentang penelitian 

kualitatif adalah, bahwa rancangan penelitian akan selalu berubah 

sesuai dengan perkembangan penelitian berlangsung dilapangan. Oleh 

sebab itu, tinjauan pustaka dalam penelitian ini, hanya akan 

memberikan suatu kerangka berfikir untuk bemberikan batasan-

batasan tentang makna yang berkaitan dengan focus penelitian, yaitu 

komodifikasi atau  rantai nilai dari tanaman gulma eceng gondok 

menjadi tanaman komoditas di sekitar Danau Rawa Pening. 

 

Makna Komodifikasi  

 Komodifikasi dipahami sebagai proses merubah barang atau 

layanan yang sebelumnya merupakan subyek yang mengikuti aturan 

sosial non-pasar menjadi suatu subyek yang mengikuti aturan pasar 

(Gleick, 2002).2 Dalam ekonomi politik Marxis, komodifikasi terjadi 

ketika nilai ekonomi yang ditugaskan untuk sesuatu yang sebelumnya 

tidak dipertimbangkan dalam istilah ekonomi, misalnya, ide, identitas 

atau jenis kelamin. Jadi komodifikasi mengacu pada perluasan 

perdagangan pasar sebelumnya daerah non-pasar, dan untuk perawatan 

hal seolah-olah mereka adalah komoditas yang bisa diperdagangkan.3  

Eceng gondok, dipahami sebagai tanaman gulma yang tidak ada 

nilainya. Keberadaannya di danau Rawa Pening lebih banyak 
                                                           
2 Dikutip dari artikel tentang Privatisasi Air dalam situs 
http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/124/Privatisasi_Air/Komersialisasi__K
omodifikasi_dan_Privatisasi.html.  Diunduh April 2013 
3 Dikutip dari definisi Komodifikasi dalam situs 
http://id.termwiki.com/ID:commodification diunduh April 2014. 

http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/124/Privatisasi_Air/Komersialisasi__Komodifikasi_dan_Privatisasi.html
http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/124/Privatisasi_Air/Komersialisasi__Komodifikasi_dan_Privatisasi.html
http://id.termwiki.com/ID:commodification
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memberikan dampak yang negatif, karena mengakibatkan penurunan 

fungsi danau, akibat pendangkalan dan percepatan penguapan serta 

memperkumuh pemandangan dan mengganggu transportasi air. 

Komodifikasi eceng gondok, merupakan kontruksi dalam memaknai 

perubahan nilai dari tanaman gulma yang tidak ada harganya, namun 

melalui proses pengubahan sehingga memberikan nilai tersendiri 

untuk bisa diperdagangkan.  

 

Tanaman Eceng gondok 

 Eceng Gondok (Eichornia crassipes) adalah salah satu jenis 

tumbuhan air mengapung, yang pertama kali ditemukan  oleh seorang 

ilmuan  botanis berkebangsaan Jerman,  bernama Carl Friedrich 

Philipp von Martius, pada tahun 1824 ketika sedang melakukan 

ekspedisi di Sungai Amazon Brasil.  Eceng gondok dalam bahasa biologi 

termasuk dalam genus Eichornia, famili Pontederiaceae, kelas 

monocotyledonae dan divisi phanerogamae. Tanaman ini dapat 

mencapai tinggi sekitar 0,4 – 0,8 meter. Tidak mempunyai batang, 

daunnya tunggal dan berbentuk oval. Ujung dan pangkalnya 

meruncing, dan pangkal tangkai daun menggelembung. Permukaan 

daunnya licin dan berwarna hijau. Bunganya termasuk bunga majemuk 

berbentuk bulir, kelopaknya berbentuk tabung. Bijinya berbentuk 

bulat dan berwarna hitam. Buahnya kotak beruang tiga dan berwarna 

hijau. Akarnya merupakan akar serabut.  

 Pada umumnya eceng gondok tumbuh dengan cara vegetatif 

yaitu dengan menggunakan stolon. Kondisi optimum bagi 

perkembangannya memerlukan kisaran waktu antara 11-18 hari. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa, pertumbuhan eceng gondok sangat 

cepat yaitu berkisar 7,1 – 10% per bulan, dengan demikian 

pertumbuhan yang cepat dari tanaman ini dapat mempercepat 

penguapan air dua sampai empat kali lipat dibandingkan dengan 

penguapan pada permukaan air biasa. Habitatnya yang mendominasi 

perairan dapat menurunkan produktivitas plankton rawa, mengurangi 
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penetrasi cahaya matahari langsung, dan menguras unsur hara yang 

terkandung dalam perairan Rawa. (Seri Data Pokok PSDA Provinsi 

Jateng 2006:III-3, dalam Sutarwi 2008). Sehingga dengan demikian, 

dengan perkembangbiakannya yang sangat cepat dan susah untuk 

dikendalikan tersebut, eceng gondok dikategorikan sebagai tanaman 

gulma atau tanaman pengganggu. 

 Di beberapa daerah di Indonesia, eceng gondok mempunyai 

nama lain misalnya seperti di daerah Palembang dikenal dengan nama 

Kelipuk, di Lampung dikenal dengan nama Ringgak, di Dayak dikenal 

dengan nama Ilung-ilung, di Manado atau di Minahasa dikenal dengan 

nama Tumpe, sedangkan bagi masyarakat di sekitar danau Rawa 

Pening mereka menyebutnya sebagai Bengok. Tanaman ini sudah 

tersebar luas hampir di semua perairan air tawar maupun payau di 

Indonesia, terutama di danau-danau, sungai maupun di persawahan.  

 Beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh Eceng gondok 

antara lain : 

 Menutupi areal permukaan rawa 

 Mengganggu aktivitas transportasi air, dan aktivitas nelayan 

dalam mencari ikan. 

 Memperkumuh areal wisata air. 

 Tempat perkembangbiakan hama tikus. 

 Mempercepat penguapan air rawa 

 Mengakibatkan pendangkalan. 

 

Konsep Rantai Nilai  

 Konsep rantai nilai awal mula dipopulerkan oleh Mivhael E. 

Porter pada tahun 1985 dalam bukunya “Competitive Adventage, 
Creating and Sustaining Superior Performance”. Dalam kajian bukunya 

tersebut, Porter memberikan pemahaman rantai nilai sebagai sebuah 

kombinasi dari sembulan aktivitas oprasi penambahan nilai umum 

dalam sebuah perusahaan (kegiatan usaha). Fokus utama dalam ranitai 
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nilai terletak pada keuntungan yang ditamhahkan kepada konsumen, 

proses saling tergantung yang menghasilkan nilai, dan permintaan yang 

dihasilkan serta arus dana yang dihasilkan. (Faller, Shunk, dan 

Callarman, 2006:1 dalam Prapto Yuwono, dkk 2013) 

 Rantai nilai adalah pola yang digunakan untuk memahami 

posisi biayanya dan untuk mengidentifikasi cara-cara yang dapat 

digunakan untuk memfasilitasi implementasi dari strategi tingkat 

bisnis. Rantai nilai menunjukkan bagaimana sebuah produk bergerak 

dari tahap bahan baku ke pelanggan akhir (Hitt, Ireland, Hoskisson, 

2001 :125). Dengan kata lain, menurut Yuwono, Value Chain 
merupakan alat bantu untuk melihat atau memetakkan interaksi dari 

perusahaan-perusahaan atau para pelaku usaha yang menangani 

produk yang sama di sebuah pasar yang sama. (Yuwono at al, 2013 : 

30). 

 Dalam Kamus bisnis, Rantai Nilai (Value Chain) didefinisikan 

sebagai serangkaian urutan kegiatan utama dan kegiatan pendukung 

yang dilakukan perusahaan (kegiatan usaha) untuk mengubah input 

(bahan baku) menjadi output (produk jadi) yang memiliki nilai 

tambah bagi pelanggan eksternalnya.4 Dalam kaitan  ini, eceng gondok 

yang semula merupakan tanaman gulma dan tidak punya nilai sama 

sekali, namun ketika melalui serangkaian proses aktivitas usaha yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat, baik masyarakat yang mengambil 

batang-batang eceng gondok secara langsung di danau, yang menjemur, 

yang menganyam, hingga yang menjadikan produk-produk akhir yang 

siap dijual dipasaran, dari tiap tahapnya telah mengalami perubahan 

nilai secara ekonomis. 

Analisis rantai nilai menjelaskan tentang sistem ekonomi yang 

ditata untuk produk pasar tertentu. Modul ini memberikan prinsip-

prinsip dan petunjuk-petunjuk tentang pemetaan rantai nilai dan 

perhitungan yang digunakan untuk analisi rantai nilai. Pemetaan rantai 

nilai merupakan inti dari analisis rantai nilai, karena didalamnya 
                                                           
4 Disadur dari http://kamusbisnis.com/arti/rantai-nilai/  diakses pada (12 Februari 2014) 

http://kamusbisnis.com/arti/kegiatan-pendukung/
http://kamusbisnis.com/arti/input/
http://kamusbisnis.com/arti/output/
http://kamusbisnis.com/arti/nilai-tambah/
http://kamusbisnis.com/arti/nilai-tambah/
http://kamusbisnis.com/arti/pelanggan/
http://kamusbisnis.com/arti/rantai-nilai/
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terkandung fungsi analitis dan juga fungsi komunikasi, karena didalam 

peta rantai nilai mereduksi kerumitan realitas ekonomi dengan fungsi-

fungsinya yang berbeda, dengan bermacam-macam stakholders, saling 

kebergantungan dan hubungan ke dalam sebuah model vidual yang 

mudah dipahami.  

 Dalam perhitungan analisis rantai nilai5, dapat ditampilkan 

nilai keseluruhan dan terdiri dari aktivitas nilai dan marjin. Aktivitas 

nilai merupakan aktivitas nyata secara fisik dan teknologi yang 

dilakukan pada sebuah perusahaan atau para pelaku usaha. Marjin 

merupakan selisih antara nilai total dan biaya kolektif yang dilakukan 

dari aktivitas nilai. Dalam melakukan pengkajian analisis rantai nilai 

meliputi : 

 Nilai tambah secara keseluruhan yang dihasilkan oleh rantai 

nilai dan andil dari tahap-tahap yang berbeda. 

 Biaya produksi dan pemasaran di setiap tahap dari rantai dan 

struktur biaya di spanjang tahap-tahap rantai. 

 Kinerja para operator (pemanfaatan kapasitas produk, 

produktivitas, profitabilitas) 

 

Industri Kreatif 

 Berdasarkan UK DCMS Task Force 1998, industri kreatif 

didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, 

ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan 

serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi 

daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sedangkan menurut 

Hasmondhaigh, David (2002) dalam The Cultural Industri, Industri 

kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang 

terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan 

informasi. Industri kreatif juga dikenal dengan nama lain industri 

budaya (terutama di Eropa atau juga Ekonomi Kreatif). 

                                                           
5 Ibid Yuwono at al, 2013 : 32 
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 Kementrian perdagangan Indonesia  menyebutkan, Industri 

Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, 

ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan 

serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi 

daya kreasi dan daya cipta individu. Devinisi ini sama seperti yang 

diungkapkan oleh UK DCMS Task Force 1998. Sedangkan menurut 

John Howkins dari buku “The Creative Economy : How People Make 
Money from Ideas” menyatakan Industri kreatif sama dengan ekonomi 

kreatif yang terdiri dari periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, disain, 

fashion, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian dan 

pengembangan (R&D), perangkat lunak, mainan dan permainan, 

televisi dan radio, dan permainan video. 6 

 

Modal Ekonomi 

 Dalam aktifitas pemanfaatan dan pengolahan eceng gondok, 

dari bahan baku mentah, barang setengah jadi hingga menjadi barang 

jadi, yang merupakan rangkaian rantai produksi. Tak lepas dengan 

namannya modal atau capital dalam konteks ekonomi. Karena, 

disinilah roda bisnis yang saling kait mengkait dan saling 

menguntungkan ini terjadi. Dalam ilmu ekonomi, istilah modal selalu 

dikaitkan dengan “uang”, namun dari rangkain difinisi tentang modal, 

ternyata memiliki pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan 

penggunaannya dan aliran yang dianutnya. 

 Secara historis istilah “modal” pada abad ke-16 dan abad ke-17 

menunjukkan pengertian kepada dua hal. Pertama, modal 

dalam pengertian persediaan uang yang digunakan untuk membeli 

barang yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam 

perdagangan. Kedua, modal dengan maksud untuk menggambarkan 

persediaan yang berupa barang-barang. Oleh sebab itu maka istilah 

“modal” digunakan untuk kedua pengertian yaitu konsep keuangan dan 

konsep barang (Komaruddin, 1991). 

                                                           
6 Dikutip dari PutraCenter.net 
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 Menurut Prof. Dr. H.M.H.A. van der Valk (Winardi, 1995), 

modal dalam arti luas adalah bagian daripada arus benda-benda dan 

jasa-jasa yang langsung, yang ditujukan guna penyediaan benda-benda 

material dan immaterial yang berkemampuan untuk memberikan 

prestasi-prestasi ekonomi pada masa yang akan datang. Modal dalam 

arti sempit adalah alat-alat produksi yang telah diproduksi. Dalam arti 

yang lebih luas modal berarti pula setiap penambahan dalam 

pengetahuan yang menyebabkan prestasi ekonomi pada masa yang 

akan datang bertambah. 

 John Stuart Mill  dalam Principle of Political Economy, 
menggunakan istilah “modal” dalam dua pengertian yaitu: (1) barang-

barang fisik yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang 

lainnya, dan (2) sejumlah dana yang tersedia untuk menyewa tenaga 

kerja. Sedangkan Mubyarto (1989) memberikan definisi modal 

sebagai sumber-sumber ekonomi di luar tenaga kerja yang dibuat oleh 

manusia. 

 Adam Smith dalam The Wealth of Nation (dalam 

www.ut.ac.id, 2011:1-4) menggunakan istilah capital dan circulating 
capital. Pembedaan ini didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu 

unsur modal itu terkonsumsi dalam jangka waktu tertentu (misal satu 

tahun). Jika suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya 

terkonsumsi sebagian sehingga hanya sebagian (kecil) nilainya menjadi 

susut, maka unsur itu disebut fixed capital dalam bentuk bangunan 

pabrik, mesin-mesin, peralatan transportasi, kemudahan distribusi, dan 

barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk memproduksi 

barang/jasa baru. Tetapi jika unsur modal terkonsumsi secara total, 

maka disebut circulating capital dalam bentuk barang jadi ataupun 

setengah jadi yang berada dalam proses untuk diolah menjadi barang 

jadi.7  Sehingga menurut Smith, modal adalah sejumlah aset yang 

diakumulasikan untuk tujuan produktif (de Soto 2006 dalam Handoyo 

2012). 

                                                           
7 Dikutip dari http://pustakabakul.blogspot.com/2013/05/definisi-modal-dan-konsep-
modal.html (akses tgl 10 Mei 2014). 

http://pustakabakul.blogspot.com/2013/05/definisi-modal-dan-konsep-modal.html
http://pustakabakul.blogspot.com/2013/05/definisi-modal-dan-konsep-modal.html
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 Modal (Capital) adalah merupakan sebuah keajaiban yang akan 

meningkatkan produktifitas dan menciptakan nilai tambah. Dalam 

kajian ekonomi, modal mempunyai fungsi yang sangat penting dalam 

proses produksi barang dan jasa dalam jangka panjang. Pada umumnya, 

aktivitas ekonomi melibatkan tiga kapital penting, yaitu kapital 

finansial, kapital fisik, dan kapital ekonomi (lawang 2005 dalam 

Handoyo 2012). Kapital personal, budaya, politik, dan sosial juga dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi (Handoyo 

2012).   

 

Aspek Modal Sosial  

 Social capital atau modal sosial didefinisikan sebagai bagian-

bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan 

yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi 

tindakan-tindakan yang terorganisir. Ia juga didefinisikan sebagai 

kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum didalam sebuah 

masyarakat, dan merupakan serangkaian nilai atau norma informal 

yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang 

mungkin terjalin bersama8.  

 Ada beberapa tokoh pemikir yang mempopulerkan tentang 

konsep modal sosial ini, diantaranya adalah Piere Bourdieu (1930 – 

2002), ia adalah seorang Sosiolog Prancis dan seorang penulis yang 

dikenal karena pandangan politiknya yang vokal dan keterlibatannya 

dalam isu-isu publik. Bourdieu merupakan  salah satu tokoh kunci 

dalam mempopulerkan konsep social capital, menurutnya modal sosial 

adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada 

seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama 

berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit 

banyak terinstitusionalkan. (Bourdie, 1986). 

                                                           
8 Dikutip dari Wikipedia id.wikipedia.org/wiki/Modal_sosial (akses tgl 17 Juli 2013) 
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 Kontribusi terbesar dari teori Bourdieu dalam menganalisis 

masyarakat adalah tentang penggunaan konsep habitus. Dimana konsep 

ini dianggap berhasil dalam mengatasi masalah dikotomi individu-

masyarakat, agen-struktur sosial, kebiasaan-diterminisme. Dalam 

konsep ini ia telah membongkar mekanisme dari strategi dominasi. 

Dominasi tidak lagi di amati melulu dari akibat-akibat luar, tetapi juga 

akibat yang dibatinkan (habitus). 

 Menurut Bourdieu, Keseragaman habitus dalam suatu 

kelompok menjadi dasar perbedaan gaya hidup dalam suatu 

masyarakat. Gaya hidup dipahami sebagai keseluruhan selera, 

kepercayaan dan praktik sistematis yang menjadi opini suatu kelas. Di 

dalamya termasuk opini politik, keyakinan filosofis, keyakinan moral, 

seni estetis, makanan, pakaian dan budaya. 

 Dalam tataran praktik sosial, gagasan Bourdieu merujuk pada 

hubungan relasional, yaitu antara struktur objektif dan representasi 

subjektif, antara agen dan pelaku, yang terjalin secara dialektik, saling 

mempengaruhi, tidak saling menafikan, tetapi saling bertaut dalam 

sebuah social practice (praktik sosial) yang menyangkut empat modal 

utama, yaitu : 

1. Modal ekonomi yang mencakup alat-alat produksi (mesin, 

tanah, dan buruh), materi (pendapatan dan benda-benda), dan 

uang;  

2. Modal budaya (keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa 

diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan 

keluarga);  

3. Modal sosial atau jaringan sosial;  

4. Modal simbolik (segala bentuk prestise, status, otoritas dan 

legitimasi yang terakumulasi sebagai bentuk).  

 Sehingga Praktik sosial merupakan integrasi antara habitus 

dikalikan modal dan di-tambahkan ranah. Praktik sosial dapat 

dirumuskan sebagai beikut: (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. 

Modal merupakan sebuah konsentrasi kekuatan spesifik yang 

beroperasi dalam ranah dan setiap ranah menuntut individu untuk 
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memiliki modal khusus agar dapat hidup secara proporsional dan 

bertahan di dalamnya. 

 Tokoh lain yang membidangi social capital adalah Coleman 

(1999), ia mendefinisikan modal sosial sebagai a variety of differnt 
entities, with two elements in common: they all consist of some aspect 
of social structure, and they facilitate certain actions of actors-wether 
personal or corporater actors-within the structure. Dengan kata lain, 

dalam konsep ini Coleman ingin menjelaskan bahwa modal sosial 

adalah kemampuan masyarakat bekerjasama untuk mencapai tujuan 

bersama di dalam berbagai kelompok organisasi. Coleman juga 

mendefinisikan social capital menurut fungsinya, yang terdiri dari 

beberapa entetitas yaitu : 1). Social Structures, pada kajian ini berfungsi 

untuk memfasilitasi tindakan tertentu dari aktor dalam struktur (bisa 

orang atau korporasi). 2). Social capital bersifat produktif, yang 

memungkinkan tercapainya harapan yang tanpa adanya social capital 

tidak bisa tercapai.   

 Selain Bourdieu dan Coloman, tokoh lain yang memberikan 

kontribusi pada pengertian modal sosial, dan yang juga sering disebut 

namanya adalah Putnam dan Fukuyama. Meskipun agak sedikit 

berbeda, definisi keduanya memiliki kaitan yang erat (Spellerberg, 

1997), terutama yang menyangkut konsep kepercayaan (trust). Putman 

mengartikan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial seperti 

jaringan-jaringan dan kepercayaan yang memfasilitasi adanya 

koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Sedangkan 

menurut Fukuyama, modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari 

adanya kepercayaan dalam sebuah komunitas. 

Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (resource) yang 

timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komu-

nitas. Namun demikian, pengukuran modal sosial jarang melibatkan 

pengukuran terhadap interaksi itu sendiri. Melainkan, hasil dari 

interaksi tersebut, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan 

antar warga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala 

individual maupun institusional. Secara individual, interaksi terjadi 
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manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang 

kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi 

dapat lahir pada saat visi dan tujuan satu organisasi memiliki kesamaan 

dengan visi dan tujuan organisasi lainnya. Seperti halnya modal 

financial, modal sosial ini dapat dilihat sebagai sumber yang dapat 

digunakan baik untuk kegiatan atau proses produksi saat ini, maupun 

untuk diinvestasikan bagi kegiatan di masa depan. 

 

Parameter dan Indikator Modal Sosial  

Modal sosial pada dasarnya hampir mirip dengan bentuk-bentuk 

modal yang lain, dalam artian dia juga bersifat produktif. Modal sosial 

dapat dijelaskan sebagai produk manusia satu dengan yang lain, 

khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial menunjuk 

pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada 

produktivitas masyarakat. Namun demikian, modal sosial berbeda 

dengan modal finansial, karena modal sosial bersifat kumulatif dan 

bertambah dengan sendirinya (self-reinforcing) (Putnam, 1993). 

Karenanya, modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan 

semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan 

bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan. 

Berbeda dengan modal manusia, modal sosial juga menunjuk pada 

kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang lain (Coleman, 

1988). Bersandar pada norma-norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi 

antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada 

gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur (Fukuyama, 

1995). 

Dengan demikian, ada tiga parameter yang dapat dijadikan 

patokan sebagai modal sosial, yaitu kepercayaan (trust), norma-norma 

(norms), dan jaringan-jaringan (networking). 

 Kepercayaan. 

Seperti yang dijelaskan Fukuyama (1995), kepercayaan adalah 

harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang 
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ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama 

berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan 

sosial merupakan produk dari modal sosial yang baik,  

 Norma 

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, 

harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan 

dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma 

dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-

standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma-

norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah 

kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim 

kerjasama (Putnam, 1993; Fukuyama, 1995). Norma-norma 

dapat merupaka pra-kondisi maupun produk dari kepercayaan 

sosial. 

 Jaringan 

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-

jaringan kerjasama antar manusia (Putnam, 1993). Jaringan 

tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, 

memungkinkan tumbuhnya  kepercayaan dan memperkuat 

kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki 

jaringan- jaringan sosial yang kokoh. Orang mengetahui dan 

bertemu dengan orang lain. Mereka kemudian membangun 

inter-relasi yang kental, baik bersifta formal maupun informal. 

 

Konsep Pembangunan Berkelanjutan 

 Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development 
secara umum dipahami bahwa untuk memenuhi proses pembangunan 

yang dilakukan sekarang, hendaklah juga memperhatikan kebutuhan-

kebutuhan untuk proses pembangunan di masa yang akan datang. 

Sehingga SDA yang bisa kita nikmati sekarang, hendaklah juga bisa 
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dinikmati oleh anak cucu kita dimasa yang akan datang dengan porsi 

yang seperti kita nikmati saat ini.  

 Beberapa definisi tentang sustainable development telah 

diuraikan oleh para ahli. Mawhinney (2002 :5)  menguraikan dalam 

bukunya yang berjudul Sustainable Development, ia menyebutkan ada 

beberapa pandangan mengenai definisi Sustainable Development, 
yaitu: definisi pertama, diutarakan oleh  Bruntdland (1987) dalam 

Mawhinney (2002:5): “Sustainable development is development that 
meets of the needs of the present withaut compromising the ability of 
the future generation to meet their own needs”.  Dari  definisi ini, 

menekankan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk 

pembangunan saat ini, haruslah juga memperhatikan kebutuhan-

kebutuhan pembangunan dimasa yang akan datang. Sehingga intinya 

adalah keberlanjutan warisan antar generasi dan adanya kebutuhan 

untuk membatasi pembangunan. Jadi prinsip dari pesan definisi ini 

menekankan pada upaya konservasi untuk menjamin generasi 

mendatang dapat menikmati pilihan-pilihan seperti yang ada sekarang.  

 Definisi kedua, dari UK Department of Environment Transport 
and Regions (1999) dalam Enviroment (2002:6). “Social progres that 
recognises the needs of everyone, effective protektion of he 
enviroment, prudent use of natural resources and maintenance of high 
and stable levels of economic growth and employment”. Penekanan 

definisi kedua ini, ada pada tiga unsur  utama yaitu sosial, lingkungan 

dan ekonomi. Dimana dalam ketiga unsur ini menunjukan pada 

beberapa indikator-indikator sebagai berikut : 

1. Mempertahankan tingkat pertumbuhan dengan indikator 

antara lain GDP, GDP Perkapita dan Kesempatan Kerja. 

2. Kemajuan sosial yang menandakan kebutuhan setiap orang 

dengan indikator anatara lain tingkat kemiskinan, angka 

harapan hidup, dan tingkat kejahatan. 
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3. Proteksi lingkungan yang efektif dengan indikator antara lain 

tingkat emisi gelas kaca, tingkat polusi udara, dan populasi 

burung; 

4. Pemanfaatan sumber daya alam secara baik dengan indikator 

penambahan limbah, dan pengelolaanya.   

 Sedangkan definisi Sustainable Developoment ketiga 

diutarakan oleh Girardet (1999) dalam Mawhinney (2002:8) : “A 
sustainable city is organized so as to enable its citizens to meet their 
own needs and to enhance their well-being without damaging the 
natural world or endangering the living conditions of other people, 
now or in the future”. Dari definisi yang dikemukakan oleh Girardet 

tersebut, menekankan pada pada orang dan masa depan mereka, juga 

menitik beratkan mengenai pentingnya menghindari kerusakan 

lingkungan. Jadi dia melihat konsep yang memenuhi kebutuhan lokal 

dan pengambilan keputusan lokal, dan pada saat yang sama menyadari 

pengaruh lokal terhadap planet bumi. 

 Ketiga definisi diatas jika disimpulkan, sebenarnya lebih 

menekankan pada pentingnya humanitas dalam kesamaan. Namun 

memang perlu disadari bahwa keragaman definisi tersebut 

menimbulkan berbagai perdebatan-perdebatan yang disebabkan oleh 

aliran pemikiran yang berbeda dan latar belakang sudut pandang yang 

berbeda pula. Sehingga dari definisi-definisi dan perdebatan-

perdebatan para ahli tersebut, selalu ditanyakan apakah pembangunan 

berkelanjutan merupakan sebuah titik awal (starting point), proses 

(process), atau tujuan akhir (end-goal)? 

Sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dikelompokkan kedalam 

tiga perspektif yaitu perspektif para ekonom tradisional yang 

mengutamakan pertumbuhan ekonomi, perspektif para pakar 

lingkungan yang mengutamakan kelestarian lingkungan, dan 

perspektif yang berada di antara dua perspektif tersebut 
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Kaitan Eceng Gondok dan Pembangunan Berkelanjutan 

 Pemanfaatan eceng gondok, erat kaitannya dengan aspek isu 

lingkungan. Dimana keberadaan eceng gondok yang susah untuk 

dikendalikan tersebut, sehingga menjadi gulma atau penggangganngu 

yang dapat mengancam kelestarian danau Rawa Pening secara ekologis, 

namun dengan berbagai upaya pemanfaatannya dalam menunjang 

ekonomi kreatif, mampu menyeimbangkan kondisi ekologis dan 

ekonomi.  Pemanfaatan produk-produk berbahan baku eceng gondok, 

merupakan produk ramah lingkungan yang harus terus dikembangkan 

sebagai upaya untuk mendukung green bisnis atau upaya pelestarian 

alam yang dilontarkan oleh para aktivis lingkungan dengan slogannya 

back to nature.  

 Pembangunan berkelanjutan definisikan sebagai proses 

pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dll) yang berprinsip 

memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan 

kebutuhan pada generasi yang akan datang. Sehingga dapat 

disimpulkan dalam konteks pemanfaatan eceng gondok ini adalah, 

pemanfaatan eceng gondok akan memberi kontribusi pada upaya 

pengendalian perkembang biakan tanaman ini sehingga dapat 

membantu upaya penyelamatan danau Rawa Pening, disisi lain 

kebutuhan akan produk-produk hasil industri kerajinan yang semakin 

meningkat, sehingga mampu mendongkrak ekonomi masyarakat tanpa 

harus merusak lingkungan sekitar, karena menggunakan bahan baku 

alami yaitu eceng gondok. Selain sebagai bahan baku kerajinan, saat ini 

eceng gondok juga dikembangkan sebagai bahan baku pembuatan 

biogas, yaitu energy alternatif yang dikembangkan untuk mengganti 

bahan bakar elpigi. Dengan demikian, keberlangsungan ekonomi akan 

tetap terus berjalan.  

 Dilihat dari sudut pandang filosofinya, perwujudan 

pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh pandangan 

manusia terhadap lingkungan hidup. Dalam kaitan ini terdapat 

beberapa paham yaitu biosentrisme, ekosentrisme dan 

anthroposentrisme. Biosentrisme adalah pandangan manusia tehadap 
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lingkungan hidup yang menempatkan kepentingan manusia dan 

maklhuk hidup lainnya sebagai pusatnya. Ekosentrisme adalah 

pandangan manusia terhadap lingkungan  hidup yang menempatkan 

manusia dan alam satu ekosistem bersama maklhuk hidup lainya 

maupun benda mati. Sedangkan anthtoposentisme adalah pandangan 

manusia terhadap lingkungan hidup yang menempatkan manusia 

sebagai pusatnya. (Sutarwi, 2008). 

 

Aspek Sosial Ekonomi  Masyarakat di Sekitar Danau Rawa 

Pening 

 Danau Rawa Pening yang terletak di sebelah selatan Jalan Solo-

Semarang (sekitar 13 Km dari Kota Salatiga) merupakan wilayah yang 

sangat subur dan cocok untuk usaha pertanian, namun Suwondo 

(2003)9 melihat permasalahan sosial-ekonomi kemudian muncul di 

seputar danau Rawa Pening ketika daya dukung Rawa Pening tidak 

mampu lagi menyangga tuntutan penduduk (dan pengusaha) dan 

tuntutan pembangunan yang terus meningkat.  

 Dalam laporan penelitiannya tahun 2003, dia mengamati paling 

tidak ada sepuluh desa (Asinan, Bejalen, Banyubiru, Kebundowo, 

Rowoboni, Rowosari, Sraten, Kesongo, Lopait dan Desa Tuntang), yang 

tersebar di empat Kecamatan (Kecamatan Banyubiru, Bawen, 

Ambarawa, dan Kecamatan Tuntang) yang wilayahnya mencakup 

Rawa Pening. Diumpamakan jika jumlah penduduk masing-masing 

desa rata-rata di tahun itu ada 2000 jiwa maka paling tidak ada 20.000 

jiwa yang sebagian menggantungkan hidupnya dari Rawa Pening. 

Namun lebih dari itu ada pula penduduk dari luar wilayah Rawa 

Pening yang juga menggantungkan hidupnya dari Rawa Pening 

tersebut.  

                                                           
9 Suwondo, Kutut, 2003, Kehidupan Masyarakat di Rawa Pening, dalam Jurnal RENAI, 
edisi April-Mei 2003, hal 26, Percik Pers, Salatiga. 
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 Masyarakat di sekitar Rawa Pening, rata-rata menggantungkan 

hidupnya dari Rawa Pening melalui berbagai macam aktivitas mata 

pencaharian, mulai dari pertanian (terutama pertanian pasang-surut), 

perikanan (nelayan) air tawar, pencari batang-batang eceng gondok, 

pengepul eceng gondok, pengrajin eceng gondok, pedagang hasil-hasil 

pertanian dan perikanan, peternak itik, jasa perahu, jasa pariwisata, 

pegawai dan militer. Menurut Suwondo, kondisi ini akan semakin 

kompleks ketika pihak-pihak tertentu (termasuk pengusaha dan 

pemerintah) menggunakan kekuasaannnya untuk memonopoli 

pemanfaatan Rawa Pening. Dengan Begitu banyaknya pihak yang 

berkepentingan untuk memanfaatkan keberadaan Rawa Pening maka 

benturan kepentingan antar banyak pihak akan selalu terjadi.  

 Purnomo, (2000)10, menambahkan dari hasil penelitiannya 

mengenai masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di sekitar danau 

Rawa Pening ketika diamati dari tahun 1996 – 2000 mengalami 

kenaikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi pergeseran 

matapencaharian/ alih profesi sebagai nelayan sekitar 40 persen berasal 

dari buruh tani, petani, dan buruh bangunan. Kecenderungan 

terjadinya pergeseran mata pencaharian ini mencerminkan adanya 

perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur masyarakat setempat. 

Semakin banyaknya jumlah nelayan yang menggantungkan hidupnya 

pada perairan Rawa Pening, akan memberi dampak terhadap 

“kesesakan” eksploitasi sumberdaya alam perairan, sehingga 

memunculkan ekses negatif yang akhirnya akan berakibat buruk 

terhadap lingkungan perairan tersebut. 

 Kedudukan dan posisi ekonomi nelayan pada dasarnya sama 

dengan petani, yaitu sifatnya kecil-kecilan dengan tujuan utama untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (subsisten) bagi nelayan dan 

keluarganya (Mubyarto, 1985 dalam Purnomo,2000). Mereka sangat 

lemah terhadap akses pasar dan modal, dan teknologi serta rentan 
                                                           
10 Purnomo, Daru, 2000, Aspek Kependudukan dan Sosio Ekonomi Desa Sekitar Danau 
Rawa Pening dan Daerah Tangkapan Hujan Rawa Pening, FIS Pers dan Widyasari, 
Salatiga. 
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terhadap sistem ijon dan konflik. Karena lemahnya dalam pemasaran 

sering mereka terpaksa menjual produknya dengan menyerahkan 

kepada orang lain yang hanya mau membeli dengan harga murah atau 

terpaksa menjual kepada pengijon dengan harga murah. 

 Ketidakpastian kehidupan nelayan disebabkan oleh berbagai 

faktor, baik yang bersumber dari lingkungan alam  maupun faktor yang 

bersumber dari manusianya itu sendiri. Faktor yang bersumber dari 

lingkungan alam disebabkan karena berbagai hal misalnya, semakin 

sesaknya pemanfaatan perairan rawa, tingkat sedimentasi sebagai 

akibat erosi yang semakin meningkat, pencemaran perairan sebagai 

akibat semakin intensifnya pengolahan lahan pertanian di daerah hulu 

dan sekitarnya, populasi eceng gondok yang sangat cepat, dan lain-lain. 

Sedangkan faktor yang bersumber dari manusianya sendiri disebabkan 

karena dalam strata masyarakat sebagian besar nelayan termasuk dalam 

kelas sosial rendah, sehingga berakibat terhadap lemahnya akses 

mereka terhadap permodalan, pasar, teknologi, pengetahuan dan 

ketrampilan serta partisipasi sosial.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ibid hal 1 
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