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BAB V 

MERAJUT HIDUP DARI BENGOK 
 

 

 Pada bagian ini penulis ingin menyajikan life history 
masyarakat yang tinggal disekitar danau Rawa Pening, yang 

menggantungkan hidupnya dari eceng gondok atau masyarakat lokal 

menyebutnya sebagai bengok. Apa yang disajikan pada bagian ini 

adalah merupakan hasil observasi dan deep intervew selama 

dilapangan. Penyajian life history dari narasumber yang berhasil 

penulis temui bertujuan untuk mendiskripsikan secara utuh, mengenai 

aspek sosial ekonomi sebagian masyarakat yang sangat bergantung dari 

eceng gondok, dan memberikan diskripsi kepada pembaca mengenai 

rantai nilai dari eceng gondok, dari setiap narasumber yang 

memanfaatkan tanaman tersebut untuk kehidupan sosial ekonominya. 

 

Pak Suwandi, dan hasil panen bengoknya 
 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015 

Gambar 5.1 : Bapak Suwandi  berpose bersama hasil panennya. 
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 Ditemui disela-sela waktu istirahatnya di kawasan TPI komplek 

wisata Bukit Cinta sepulang dari tengah danau setelah menepikan dan 

menimbang hasil panen berupa bundalan-bundalan eceng gondok, 

Bapak Suwandi (55 tahun) menceritakan kepada penulis tentang 

pengalaman keseharianya sebagai petani eceng gondok, dan juga 

terkadang ia juga sebagai penambang tanah gambut. Ayah dari dua 

orang putra ini telah menggeluti profesi sebagai petani bengok sudah 

sejak dari muda, sembari ia juga berprofesi sebagai petani padi dan 

sayur mayur yang ia tanam di tepian danau Rawa Pening.  

  
Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015 

Gambar 5.2 : Aktivitas para petani eceng gondok, setelah 
memanen dari tengah danau 

 

Dari hasil ngobrol-ngobrol kami siang itu Senin, (12 Januari 

2015) setiap hari dirinya bersama teman-teman petani bengok lainya, 

berangkat ke tengah danau sekitar pukul 5.30 pagi saat matahari 

hendak terbit dari ufuk timur, dan kembali ketepian danau sekitar 

pukul 11.30 dengan membawa sekitar 6 (enam) bongkok eceng gondok.  

Jika kondisi fisik dan tenaga masih memungkinkan, setelah luhuran 

atau sekitar jam 13.30 an, ia berangkat lagi dengan perahu kecilnya 

ketengah danau untuk mencari eceng gondok. Jika ia dan teman-

temanya berangkat dua kali, rata-rata ia bisa mendapat 10 bongkok’an 

atau kadang-kadang maksimal bisa mendapat 12 bongkok per hari. Tapi 
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rata-rata kebanyakan petani eceng gondok hanya berangkat satu kali 

atau setengah hari saja, yaitu di pagi hari.  Kemudian waktu setelah 

luhuran, biasanya digunakan untuk kesawah atau aktivitas lainya.  

”Nek kados kulo mas, wong tenogone nggeh sampun radi sepuh 
nek pados bengok nggih paling sepindah mawon sedinten, 
mangkat injing-injing, lajeng minggir ngunggahke nggih 
yahmenten niki. (siang hari). Sekali pados angsal enem bongkok 
nggih sampun lumayan. Sak bongkok niku kiro-kiro bobote 
wonten setengah kintal  (50 Kg), gek sakniki reginipun bengok 
sakkilone (1Kg) diregani Rp.200,- dadi nek setengah kintal utawi 
sak bongkok niku sampun angsal Rp.10.000,-, gek sak prahu 
niku sekali pados angsal enem bongkok, dadose sedino nek gur 
lungo pisan yo entuk sekitar Rp.60.000,-. Kadang-kadang nek 
tenogone isih kuat, bar luhuran nggolek maneh iso entuk patang 
bongkok (4 bongkok), dadi sedino iso entuk duwit satus 
(Rp.100.000). Yo lumayan timbang kerjo neng bangunan, luwih 
penak kerjo neng rowo mas.  
Biasane kulo nek bar ko rowo golek bengok, bar leren luhuran 
ngeteniki, mengko isih melu munggahke kompos tanah gambut 
soko prahu nang penampungan, biasane entuk seket ewu 
(Rp.50.000,-), per perahu  dibagi karo koncone sing munggahke 
biasane wong loro opo wong papat. Terus kadpang-kadang yo 
melu nggunggahke tanah gambut iki soko nggone penampungan 
nyang trek, biasane system borongan dibayar pitungewu 
limangatus (Rp. 7500,-) perkubike. Dadine nek trek gedi ngono 
kuwi yo iso muat 20 – 30 kubik, karek dipingke wae pitungewu 
mangatus ping rongpuluh, terus dibagi karo sing melu 
nggunggahke biasane yo gur wong loro opo wong papat. Mben 
dino biasane enek loro sampai tilong trek fuso sing rene ngankut 
rabuk. 
Dadine yo lumayan mas kerjo neng rowo iki, iso nggo 
nyekolahke anak. 
 
(Kalo seperti saya ini mas, karena sudah agak tua jadi tenaganya 
hanya mampu cari eceng gondok hanya sekali saja dalam sehari, 
berangkat pagi-pagi setelah subuh, baru kemudian balik 
nimbang eceng gondok menjelang siang seperti ini. Sekali pergi 
dapat sekitar enam gulungan eceng gondok, jadi ya sudah 
lumayan lah. Setiap gulungan eceng gondok, bobotnya kira-kira 
sekitar setengah kintal atau 50 Kg, dan harganya saat ini 
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perkilonya Rp. 200,- /Kg. jadi kalo satu gulung ya dapat Rp. 
10.000,- dan satu perahu bisa muat 6 gulung eceng gondok, jadi 
sekali pergi bisa dapat Rp.60.000,-. Lalu kadang-kadang kalau 
tenaganya masih kuat, setelah luhuran berangkat lagi bisa dapat 
rata-rata 4 gulung, jadi sehari bisa dapat duit Rp. 100.000,- jadi 
kan lumayan daripada kerja jadi kuli bangunan, lebih enak kerja 
di Rawa mas.” 
 “Biasanya saya kalo habis cari eceng gondok di rawa, setelah 
istirahat seperti ini, nanti masih ikut nguli mengangkat tanah 
gambut dari perahu ke tempat penampungan, dibayar borongan 
per perahunya Rp.50.000,- dibagi sama teman-teman yang ikut 
bekerja hanya dua orang atau kadang empat orang. Kadang-
kadang ya juga ikut menaikan kompos ini dari tempat 
penampungan ke truk, dengan system borongan juga. Untuk 
perkubiknya dibayar Rp. 7500,-/kubik. Jadi jika truk besar bisa 
mengangkut 20 sampai 30 kubik ya tinggal mengkalikan saja 
Rp.7500,- X 20  kubik = Rp.150.000,- dan biasanya dibagi 3 
orang, jadi masing-masing orang dapat Rp.50.000,- / trek. 
Biasanya ditempat ini ada sekitar 2 sampai 3 truk fusoo besar, 
tinggal tenaganya saja. Jika masih kuat ya saya bisa menaikan 
sampai 3 truk setiap hari bersama teman-teman. 
Jadi ya lumayan mas kerja di rawa ini, bisa untuk mencukupi 
keluarga dan menyekolahkan anak.)  

 

 Dari yang dituturkan oleh Pak Suwandi ini, dapat diperoleh 

informasi bahwa eceng gondok, ternyata lebih memberi lapangan 

pekerjaan yang lebih menjanjikan jika dibandingkan hanya menjadi 

kuli bangunan. Menurut pak Suwandi, yang penting ada kemauan saja 

untuk mengolah Rawa Pening dan memanfaatkan apa yang ada 

didalamnya, sudah cukup untuk menghidupi anak istrinya.  

 Sebenarnya memanen eceng gondok ini tidak mengenal 

musim, kapan saja bisa untuk dipanen namun kendala yang sering 

dihadapi menurut pak Suwandi sebagai petani eceng gondok yang tidak 

menanam namun terus memanen ini adalah arah arus dan angin. Jika 

seperti saat ini musim timur, eceng gondoknya tersebar kearah barat, 

dan menjauh dari tepian tempat ia mengumpulkan eceng gondok 

didaratan, sehingga waktu dan tenaga untuk menggayuh perahunya 

yang agak capek karena terlalu jauh, namun jika musim barat. Eceng 
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gondoknya bisa mendekat ke areal tempat ia biasa mengumpulkan 

eceng gondok, sebenarnya member kemudahan karena tidak perlu 

jauh-jauh menggayuh perahunya, namun terkadang untuk memilih 

eceng gondok yang batangnya panjang-panjang, pereahu yang ia 

gunakan susah untuk bergerak karena areal perairan didaerahnya padat 

tertutup oleh eceng gondok, jadi semuanya ada untung ruginya.  

 Menurut pak Suwandi, yang terpenting di Rawa Pening adalah 

ada upaya pengendalian eceng gondok, ia juga setuju jika eceng gondok 

itu dibiarkan tumbuh liar begitu saja, namun ia juga tidak setuju jika 

pemerintah akan memusnahkan dan membersihkan semua eceng 

gondok ditempat itu, yang diperlukan hanya pengendalian dan 

pengurangan eceng gondok, supaya tidak menutup semua perairan dan 

masyarakat bisa memanfaatkan eceng gondok tersebut untuk 

kehidupan perekononian keluarganya masing-masing. 

 Pak Suwandi dan teman-teman petani eceng gondok lainnya, 

menjual eceng gondok yang sudah didapat dari danau Rawa Pening ke 

Pak Seno, yaitu pengepul yang ada di kawasan TPI Rawa Pening. Pak 

Seno sendiri menjadi langganan setor eceng gondok dari sekitar 30 an 

petani eceng gondok yang ada disana, dan mempunyai pos untuk 

mengepul tepat di pintu masuk TPI Rawa Pening, dan menempatkan 

seorang pekerja yang bertugas untuk menimbang setiap bongkok’an 

eceng gondok dari para petani, kemudian langsung membayar hasil 

jerih payahnya saat itu juga setelah selesai menimbang.  

 Sayangnya saat akan ditemui di tempat aktivitasnya Pak Seno 

juragan pengepul eceng gondok basah, tidak berhasil penulis temui 

karena sedang sibuk dengan aktivitas yang lain, dan penulis hanya  bisa 

menemui Ibu Sri Muryati (47 tahun), seorang kepercayaan pak Seno 

yang ditugasi untuk menimbang dan membayar para petani eceng 

gondok yang menyetor kepadanya. Menurut  penuturan bu Sri, 

(panggilan akrab Bu Sri Muryati), setiap hari ada sekitar 20 sampai 30 

an petani yang menyetor eceng gondoknya ketempatnya dia. Dan 

setiap kali setor ada yang sehari hanya menyetor 5 bahkan sampai 12 

bongkok’an, tapi rata-rata kebanyakan hanya menyetor 6 bongkok’an.  
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Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015 

Gambar 5.3 : hasil usaha pengepulan dari petani eceng gondok milik pak Seno 

yang siap diangkut ke Jogja 

 Saat penulis ingin tahu tentang nilai jual dari pak Seno sebagai 

pengepul basah kepada pengusaha eceng gondok di Jogja, sayangnya Bu 

Sri yang kariawannya tidak tahu menahu, dia hanya tahu membayar 

eceng gondok yang disetorkan kepadanya saja. Eceng gondok yang 

sudah terkumpul dihalaman warungnya ini nanti akan distor lagi ke 

pengusaha yang ada di Jogja, dan tiap hari pasti ada truk yang 

mengangkut ber ton-ton eceng gondok basah ke Jogja untuk di jemur 

di sekitar pantai Glagah 

 

Ibu Sarinah dan jemuran bengoknya 

 Sore itu, Jumat 12 September 2014 penulis mencoba untuk 

menyusuri beberapa perkampungan yang ada disekitar danau Rawa 

Pening. Diantara indahnya pemandangan sawah yang terhampar, dan 

perbukitan hijau penulis melewati jalan-jalan kecil dengan kondisi 
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beraspal yang ada ditengah-tengah persawahan. Di kanan-kiri jalan 

yang hanya selebar sekitar  3 m tersebut, terjejer rapi batang-batang 

eceng gondok yang sementara dijemur dibawah teriknya matahari. 

Meskipun saat penulis melewati jalan itu sudah menunjukan pukul 

15.30, namun panas sengatan matahari pada sore hari itu masih sangat 

terasa, mungkin karena saat itu masih berada pada musim kemarau 

yang cukup panjang. Diantara jejeran batang-batang eceng gondok 

tersebut, sebagian sudah berwarna kuning kecoklatan dan keriput yang 

menunjukan bahwa batang-batang eceng gondok tersebut sudah 

hampir kering, namun sebagian lagi masih berwarna hijau segar, yang 

menunjukan bahwa batang-batang tersebut belum lama ditaruh untuk 

dijemur disana.  

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 2014. 

Gambar 5.4 : Ibu Sarinah sedang menjemur bengok di parit pinggir jalan di 

Dusun Rowo Ganjar, Desa Rowo Boni Kec. Banyu Biru. 

 

 Diantara batang-batang eceng gondok  yang berjajar dan yang 

masih berwarna hijau tersebut, ada seorang ibu yang sedang sibuk  

menata segegam demi segegam batang-batang eceng gondok dari 

bundelan besar yang nampaknya baru saja diambil dari tengah danau, 

dan ditata dengan dijejerkan rapi diantara parit untuk dijemur. 
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Bundelan besar tersebut ia angkut dengan gerobaknya dari pinggir  

sungai kecil yang alirannya menuju kedanau dan dijadikan jalan masuk 

oleh perahu-perahu kecil nelayan maupun perahu yang mengangkut 

batang-batang eceng gondok dari tengah danau Rawa Pening menuju 

ke tepian dusun Rowoganjar. Kemudian dari pinggir sungai kecil 

tersebut, ibu tersebut mengangkut satu persatu bundalan besar eceng 

gondok segar tersebut ke parit jalan dipinggir sawah dan menatanya 

dengan rapi, supaya proses penjemurannya bisa sempurna.  

 Ketika penulis melihat aktifitas yang sedang dilakukan ibu 

tersebut, penulis mencoba untuk menghampirinya dan mencoba 

berbasa-basi menanyakan batang-batang eceng gondok tersebut 

digunakan untuk apa, kemudian ibu itu menjawab dengan 

keramahannya bahwa batang-batang bengok (sebutan lokal untuk 

batang eceng gondok) untuk dijual dan katanya bisa digunakan untuk 

membuat barang-barang kerajinan. Dengan jawaban yang ramah oleh 

ibu penjemur bengok  tersebut, maka penulis memanfaatkan 

kesempatan tersebut untuk menggali lebih dalam, keterangan ibu 

tersebut.  

 Ibu penjemur ini memperkenalkan dirinya bernama Ibu 

Sarinah (38 thn)1 yang merupakan salah satu penduduk di dusun Rowo 

Ganjar, desa Rowo Boni kecamatan Banyu Biru yang rumahnya dekat 

dengan danau Rawa Pening. Ia mengaku sebenarnya dia bukan asli dari 

penduduk sini, yang asli dari dusun Rowoganjar adalah suaminya, 

sedangkan ia sendiri sebenarnya berasal dari Pekan Baru Sumatra 

Selatan. Setelah menikah ia ikut suaminya dan tinggal menetap di 

dusun ini. Saat ini ia telah dikaruniai tiga orang anak. Anaknya yang 

pertama sudah kelas satu SMA, dan anaknya yang kedua  kelas 4 SD, 

serta anaknya yang bungsu baru menginjak kelas TK nol kecil. 

Sedangkan profesi keseharian suaminya adalah selain bertani padi di 

sawah miliknya, juga berprofesi mencari batang-batang eceng gondok 

di tengah danau Rawa Pening, yang kemudian nanti akan dijemur oleh 

                                                           
1 Informan dari Dusun Rowoganjar, Desa Rowoboni Kec. Banyu Biru yang 
diwawancarai pada 12 September 2014. 
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Ibu Sarinah dan dijual kepada seorang juragan atau pengepul eceng 

gondok kering didusunnya. 

 Menurut Ibu Sarinah, ia dan keluarganya menggeluti profesi ini 

sudah cukup lama, pekerjaan ini sudah bukan pekerjaan sampingan 

namun sudah menjadi pekerjaan pokok. Jika dibandingkan dengan 

bertani padi di sawah, mungkin hasilnya lebih menguntungkan ini. 

Karena jika bertani dengan menggarap sawah, menurutnya biaya 

oprasionalnya cukup tinggi. Belum ongkos tenaga kerja yang sekarang 

sudah cukup mahal, belum lagi membeli pupuk dan lain-lain. 

Sedangkan jika mengambil eceng gondok, hanya butuh tenaga 

menggayung perahu atau jika dengan stum (perahu kecil bermesin)  

hanya butuh bensin satu liter bisa untuk dua hari bolak-balik mencari 

bengok. Untuk seharinya, jika dimusim kemarau seperti saat ini rata-

rata bisa dapat dua kintal bengok basah. Satu kintalnya di hargai rata-

rata untuk sekarang Rp. 19.000,-.  

 “Nek  musim ketigo kados ngeten niki, bengok’e radi  alit 
cendak-cendak lan radi susah madose mas, dados sedinten 
nek menawi balak-balik ping kalih nggih roto-roto cuman 
saged angsal kalih kintal mawon. Nanging nek pas musim 
jawah, bengok ipun saged ageng-angeng lan dawi-dawi lan 
gamping madosipun. Dados sedinten nggih saged angsal 
punjul saking kalih kintal, rati-rati saged anggsal tigo sampai 
sekawan kintal per dinten. Tapi reganipun nggih sami 
minggah mudun, saged Rp. 18.000,- per kintalnipun, tapi 
nggih saged ngantos Rp. 20.000,- perkintalipun neg teles. 
Nanging nek kados sakniki nembe diregani Rp. 19.000,-
/kintal. Nanging nek sampun dijemur  garing, nek didol 
sakniki, diregani kalih juragane Rp.4000/Kg. tapi nggih 
kadang reganipun saged minggah sampai Rp. 5000,- atau 
malah nggih saget mudun tekan Rp.3500/Kg.” 2 

(Kalau saat musim kemarau seperti ini, batang eceng 
gondoknya pendek-pendek dan agak susah didapat mas, jadi 
sehari kalau bolak-balik dua kali ya rata-rata bisa dapat dua 
kintal. Tapi kalau pas musim penghujan, bengoknya bisa 
besar dan panjang-panjang, kemudian gampang mencarinya. 

                                                           
2 Kutipan wawancara dari ibu Sarinah (12 September 2014). 
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Jadi sehari bisa dapat lebih dari dua kintal bisa sampai tiga 
atau empat kintal per harinya. Tapi harganya ya naik turun, 
bisa Rp. 18.000,- per kintalnya, tapi bisa juga sampai 
Rp.20.000,- perkintalnya jika basah. Tapi untuk sekarang 
sedang dihargai Rp. 19.000,-/kintalnya. Sedangkan jika sudah 
dijemur kering, untuk saat ini jika dijual ke juragannya 
dihargai Rp.4000,- /Kg. Tapi ya kadang harganya bisa naik 
sampai Rp. 5000,- atau bahkan bisa turun hingga Rp.3500,-
/Kg nya.) 

 Dari penuturan Ibu Sarinah tadi, ternyata eceng gondok yang 

merupakan tanaman yang hidup di air, pertumbuhannya juga 

dipangaruhi oleh musim, seperti layaknya tanaman yang hidup 

ditanah. Jika musim kemarau, ternyata pertumbuhan batang-batannya 

pun juga tidak sebaik ketika disaat musim penghujan.  Sehingga hal itu 

juga mempengaruhi penghasilannya. 

 Untuk biasanya, Ibu Sarinah dan keluarganya jarang menjual 

bengok basah. Setelah sang suami pergi ke danau dan mendapatkan 

beberapa bundalan besar bengok ia langsung menjemurnya. Jika musim 

kemarau seperti saat ini, dengan sinar matahari yang cukup terik. 

Bengok bisa kering dan siap jual hanya butuh waktu antara 4-5 hari 

saja. Namun jika musim penghujan tiba, mereka membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk menjemurnya, bahkan bisa sampai satu bulan 

baru bisa benar-benar kering dan siap jual. Bengok yang sudah hampir 

kering kemudian kena air hujan, kualitasnya akan menurun dan 

dihargai rendah. Sehingga mereka juga harus mengeluarkan tenaga 

ekstra untuk menjemur, supaya bengok yang mereka jemur tidak 

sampai terkena air hujan ketika dimusim penghujan, dengan cara 

ditutup dengan terpal atau mengangkatnya ditempat yang teduh.  

 Menurut ibu Sarinah, dari hasil menjual bengok kering ini, 

katanya sudah cukup jika untuk membiayai menyekolahkan anak dan 

mencukupi kebutuhan keluarga yang lain. Sebab menurutnya, 

pemasaran bengok kering ini cukup mudah. Juragan atau pengepulnya 

akan tetap membeli berapapun  bengok yang Ibu Sarinah punya, tanpa 

harus ditarget sekian kilo atau sekian banyak. Selama ini menurutnya, 

pembayarannya pun cukup lancar. Biasanya, ia bisa menjual hampir 
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tiap hari. Saat bengoknya yang ia jemur sudah dirasa kering, ia bisa 

langsung membawanya ketempat pengepul atau juragan bengok yang 

bernama Pak Saini, yang rumahnya tak jauh dari rumah Bu Sarinah. 

Biasanya ia bisa menjual sekitar 30 – 50 Kg bengok kering kepada Pak 

Saini, dengan harga perkilonya untuk saat ini dihargai Rp.4000,-.  

 Sebelumnya, Bu Sarinah juga mengkisahkan bahwa dulu, selain 

dijual kering ia juga sempat menganyam atau mengkepang bengok 
tersebut sebelum dijual. Jika sudah dikepang, harganya bisa naik 

menjadi sekitar Rp. 6000,- s/d Rp. 8000,- per Kilogramnya. Namun 

nampaknya sekarang sudah tidak dia kerjakan lagi, alasanya jika sudah 

mengerjakan pekerjaan menganyam atau mengkepang, terkadang tidak 

bisa disambi untuk melakukan pekerjaan yang lain, selain itu juga 

timbunan bahan baku bengok  yang ada disekitar rumah yang untuk 

dikepang banyak mengeluarkan debu. Sedangkan saat ini dia masih 

punya anak kecil, sehingga ia kawatir jika debu dari bengok akan 

mengganggu kesehatan anaknya.  Kegiatan menganyam atau 

mengkepang ini juga ternyata sudah jarang dilakukan oleh masyarakat 

disekitar dusun Rowoganjar, mereka lebih memilih langsung menjual 

kering daripada harus diproses lagi untuk dianyam, seperti yang 

dilakukan oleh ibu Sarinah.  

“Nek kados coro ngeten niki, maksudipun disade garing, niku 
luwih praktis mas, mboten terlalu ribet, meskinipun nggih 
regi juale radi luwih murah nik dibandingke dikepang riyen. 
Nanging nik langsung disade garing ngeteniki, luwih cepet le 
ngerjakke lan saged disambe ngerjakne gawean sing liyo”  

(Dengan cara seperti ini, (maksudnya langsung dijual kering) 
itu lebih praktis mas, tidak terlalu ribet meskipun nilai 
jualnya memang lebih murah dari pada dikepang. Tapi lebih 
cepat, dan bisa disambi mengerjakan pekerjaan yang lain.) 

 Kemudian Bu Sarinah menunjukan bahwa, jika warga di sekitar 

dusun Rowoganjar memang sudah jarang bahkan mungkin sudah tidak 

ada yang melakukan penganyaman, namun jika didusun sebelah yaitu 

dusun Sukodono yang letaknya sekitar dua kilo dari dusun Rowoganjar, 



64 
 

mungkin masih ada satu atau dua orang yang melakukan penganyaman 

bengok.  

 Ketika penulis menanyakan, apakah dengan adanya tanaman 

bengok (eceng gondok) ini merupakan tanaman merugikan atau 

menguntungkan bagi keluarga ibu? Bu Sarinah pun menjawab  

“Ngiih sabenere taneman puniko maringi keuntungan kagem 
keluaro kulo, kula lan keluargo saget mendet batange bengok 
lados saged disade. Nanging sakwancinipun, taneman niki 
nggih taneman sing ngrugekno. Kados ngeten niki pas angin 
soko baratan, nggen daerah kulo mriki saged padang, soale 
bengoke kintir kalih angin ten arah timur. Dados dalane 
perahu nggih saged lancar, lan aksesipun le madosi bengok 
luwih gampil. Nanging pas angin saking timur medhal, 
daerah nggene kulo niki sing paling susah. Soale perahu 
nggih kadang mboten saged medhal amargi ketutup kalih 
bengok, nopo malih pas air pasang, bengoke puniko ngantos 
tekan daratan amargi kanyut tekan sawah-sawah kulo lan 
biasane mbekto hama tikus” 

(ya sebenarnya memang tanaman ini memberi keuntungan 
bagi keluarga kami, kami dapat mengambil batang-batangnya 
kemudian kami jual. Namun disisi lain, tanaman ini juga 
merupakan tanaman yang merugikan. Saat ini ketika angin 
dari barat tiba, areal perairan disekitar tempat kami ini bisa 
terbuka. Karena bengoknya ikut terbawa angin kearah timur. 
Sehingga jalur perahu bisa lancar, serta akses untuk mencari 
bengok mudah. Tetapi ketika angin timur yang bertiup, 
daerah kami ini yang paling susah. Bahkan mungkin perahu 
susah untuk keluar karena tertutup eceng gondok. Apalagi 
terkadang jika air pasang, tanaman eceng gondok banyak 
yang terbawa air memenuhi dan mengotori persawahan serta 
membawa hama tikus.) 

 Dari apa yang dituturkan oleh Ibu Sarinah diatas, menunjukan 

bahwa Ia dan keluarganya mempunyai ketergantungan yang sangat 

erat dari eceng gondok. Bahkan mungkin antara 60%-70% kehidupan 

ekonominya, ditopang dari hasil penjualan eceng gondok kering. 

Namun disisi lain, ia juga mengeluhkan dengan keberadaan tanaman 

eceng gondok yang terlalu banyak jumlahnya di danau tersebut, karena 
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sangat mengganggu transportasi air, juga menjadi sarang tikus bagi 

tanaman padinya.  

 Meskipun batang-batang eceng gondok bisa diambil kapan saja 

tanpa mengenal musim, namun kualitas dari batang-batang eceng 

gondok tersebut juga ditentukan oleh musim.  Jika musim kemarau, 

batang-batang yang dihasilkan menjadi lebih pendek dan kecil-kecil 

bila dibandingkan saat dimusim penghujan. Namun kendalanya, jika 

dimusim penghujan waktu pengeringannya akan jauh lebih lama dan 

membutuhkan tenaga ekstra untuk mengurusnya, karena jika eceng 

gondok yang belum benar-benar kering atau sudah hampir kering 

namun terkena air hujan. Kualitasnya menjadi menurun karena ada 

perubahan warna menjadi kehitaman dan seperti kena jamur.  

 

Bu Sayeti menganyam kebutuhan-kebutuhan hidup dari 

menganyam bengok 

 Berbeda dengan yang dikerjakan oleh Ibu Sarinah yang ada di 

dusun Rowoganjar, Ibu Sayeti (54 tahun) warga dusun Kebun Bawang, 

Desa Kebun Dowo Kec. Banyu Biru yang sudah mempunyai tiga orang 

cucu dari dua orang anak ini mengkisahkan bahwa, aktifitas 

kesehariannya selain sebagai sorang petani di sawah, ia bersama 

suaminya juga mencari bengok di danau setiap harinya. Kemudian ia 

jemur di depan halaman rumahnya, lalu setelah kering ia anyam atau 

dalam istilah ini di kepang, hingga membentuk seperti tali panjang, lalu 

digulung pada sebuah gulungan bambu. Setelah dikira-kira sudah 

cukup banyak, ia menjualnya kepada salah satu pengepul. 

 Ditemui disela-sela waktu senggangnya, dirumah yang cukup 

sederhana pada Selasa sore, 16 September 2014. Ibu Sayeti 

menceritakan dengan begitu antusiasnya mengenai aktifitas yang ia 

lakukan. Setelah mempersilahkan kami masuk  kedalam rumahnya, 

kemudian ia mengambil hasil karyanya berupa gulungan bengok yang 

telah dikepang, dan beberapa batang bengok kering yang belum 

dikepang. Kemudian ia mulai menjelaskan : 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi 2014. 

Gambar 5.5 : Anyaman kepang eceng gondok kering hasil pekerjaan ibu Sayeti 

yang siap di jual ke pengepul. 
 
“Nggih kados ngeten niki mas mengkih hasile, niki mengkeh 
nek sampun diroso cekap katah, kinten-kinten nggih sekitar 
7 Kg nembe kulo sade kaliyan pak Gino. Nah lanjeran-
lanjeran bengok puniko sing dereng dipun kepang, 
sakderenge dikepang kedah dicuci rumiyen, lajeng dipepe 
malih ngantos garing, nembe saged dipun kepang”.3 
 
(Ya seperti ini mas nanti hasilnya (sambil menunjukan 
gulungan eceng gondok yang telah jadi), ini nanti kalau 
sudah dirasa cukup banyak, ya sekitar 7 Kg baru saya jual ke 
Pak Gino (Pengepul eceng gondok kepang yang rumahnya 
tepat di depan rumah Bu Sayeti), nah batang-batang bengok 
yang belum dikepang ini, sebelum dikepang harus dicuci 
terlebih dahulu, kemudian dijemur lagi baru setelah kering 
bisa dikepang.) 

 

 Menurut bu Sayeti, pekerjaan mencari bengok dan 

mengkepangnya sebenarnya merupakan pekerjaan samben atau 

pekerjaan sampingan. Waktunya pun cukup fleksibel, bisa diatur 

sesukanya antara mengurus sawah dengan mencari bengok kemudian 

mengkepangnya.  

                                                           
3 Kutipan wawancara dengan ibu Sayeti. 
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“nek kagem kulo pekerjaan niki namung samben mas, 
nggih daripada mboten wonten seng di ayahi nek manthuk  
saking sawah. Lumayan saget kagem nambah-nambah 
tumbas beras lan keperluan liyanipun. Kadang-kadang 
sakderenge utawi sak wise matun, kulo lan garwo kulo 
tindak dateng rawa kagem mados bengok, kadang nggih 
angsal tigo, ngantos sekawan bongkok lajeng kulo jemur 
wonten ngajeng griyo. Sore nipun bengoke sing sampun 
garing, sing le madosi sing dek wingenane lajeng kulo 
kepang, kadang-kadang nggih dibantu kaliyan anak kulo. 
Nanging amargi anak kulo sakniki nembe sibuk kerjo wonten 
pabrik sepatu, akhire nggih kulo ayahi kiyambak ngepang 
bengok niki” 

 
(Kalau pekerjaan mencari bengok ini cuma pekerjaan 

sambilan mas, ya daripada tidak ada yang dikerjakan setelah 
dari sawah. Lumayan bisa buat tambah-tambah beli beras 
dan keperluan lain. Kadang-kadang sebelum atau setelah 
matun (mencabut rumput liar di sawah) saya dan suami pergi 
ke rawa untuk cari bengok, dapat tiga atau empat bongkok 
kemudian saya jemur di halaman rumah. Sore harinya 
bengok yang sudah kering,yang didapatkan dari beberapa 
hari lalu saya kepang kadang-kadang dibantu oleh anak saya. 
Tapi karena anak saya sekarang sibuk bekerja di pabrik 
sepatu, akhirnya hanya saya sendiri yang mengkerjakan 
mengkepang ini.) 

 

 Dari pekerjaan mengkepang bengok yang katanya dilakukan 

saat sore hari atau ketika tidak ada pekerjaan lain yang sedang ia 

kerjakan, ia bisa mendapatkan sekitar 3 Kg per hari bengok anyaman, 

dan untuk memenuhi takaran gulungan yang terbuat dari bambu, 

dengan perkiraan berat yang dihasilkan sekitar 7 Kg, ibu Sayeti hanya 

membutuhkan waktu sekitar 3 hari yang dikerjakan setiap sore atau 

saat lenggang,  kemudian ia jual ke pengepul. Untuk harga jual 

sekarang, bengok kepangan hanya dihargai Rp.5500,-/Kg. Jadi jika ia 

tiap tiga hari menjual sekitar 7 Kg bengok kepangan ia bisa 

memperoleh pendapatan sebesar Rp. 38500/ tiga hari. Sehingga jika 

dirata-rata tiap bulannya dengan harga bengok yang sekarang yaitu 

Rp.5500/Kg bu Sayeti hanya mendapatkan penghasilan Rp.385.000,- / 
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bulan. Namun harga bengok ini juga mengalami naik turun. Terkadang 

serendah-rendahnya hanya dihargai Rp. 5000,-/Kg namun bisa juga 

dihargai sampai Rp.7000 bahkan Rp.8000/Kg nya. 

 Menurut bu Sayeti, yang pernyataannya juga hampir sama 

dengan ibu Sarinah. Naik turunnya harga bengok juga dipengaruhi 

oleh musim.  

“Dados nek musim ketigo kados ngeten niki, bengok’e niku 
gampil garinge, mungkin nggih cuma mbetahke waktu 10 
dinten mawon sampun garing, dados bahan bakune sing 
ajeng dianyam niku katah jumlahe. Mungkin meniko sing 
ndadosaken reginipun niku anjlok. Nanging nek musim 
jawah, wektu nggaringke puniko luwih suwi amargi 
tergantung kaliyan cuaca. Bahkan saged sak wulan dereng 
tentu saget garing lan siap dianyam, kadang-kadang malah 
bosok amargi keno banyu udan. Nek musim jawah, 
meskinipun jumlah bengok sing teles sing dientuki niku 
katah, lan kualitase sae-sae amargi luwih gedhe-gedeh lan 
dowo-dowo, nanging nek pas njemur terkendala cuaca, 
dadose rodo siwi lan langka nek pados bengok 
garing.Mungkin niku sing ndadoske reginipun anyaman 
bengok dados radi minggah, amargi le madosi bahan baku 
bengok siap anyam radi susah,” 
 
(Jadi jika musim kemarau seperti sekarang ini, eceng gondok 
kan mudah keringnya, mungkin hanya membutuhkan waktu 
sekitar 10 hari sudah kering, sehingga  bahan baku yang bisa 
dianyam banyak jumlahnya, hal itulah yang membuat 
harganya turun. Namun jika dimusim penghujan, waktu 
pengeringannya itu sangat lama karena tergantung cuaca. 
Bahkan satu bulan pun belum tentu bisa kering dan siap 
anyam, kadang-kadang malah membusuk karena kehujanan. 
Meskipun jumlah eceng gondok basah yang didapat dari 
danau lebih banyak dan kualitasnya bagus-bagus, namun jika 
terkendala cuaca dalam hal penjemurannya, hal itulah yang 
membuat harga anyaman eceng gondok menjadi naik, karena 
susah mendapatkan bahan baku eceng gondok yang kering 
dan siap anyam.)  Begitu penjelasan bu Sayeti. 
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 Untuk mensiasati supaya cepat dalam proses penjemuran, 

biasanya warga sini (Dusun Kebon Bawang) menurut bu Sayeti, bengok 
yang sudah agak layu kemudian di rebus atau dicelupkan ke air yang 

mendidih, kemudian ditiriskan lalu dijemur, mungkin hanya butuh 

waktu sekitar 4-5 hari, bengok sudah kering dan siap untuk dikepang. 

Namun bu Sayeti sendiri enggan untuk merebusnya karena agak repot, 

sehingga ia memilih untuk menjemurnya langsung hingga benar-benar 

kering, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama.  

 Bu Sayeti mengaku mengerjakan mengkepang bengok ini telah 

dilakukan cukup lama mungkin lebih dari 10 tahun.  Sebenarnya jika 

dihitung-hitung, menurut bu Sayeti pekerjaan mengkepang bengok ini 

hasilnya tidak seberapa. Apalagi jika ia harus membeli bengok kering 

yang perkilonya jika beli harganya Rp.3500,-/Kg. Sedangkan harga jual 

yang sudah dikepang ini hanya Rp.5500,-/Kg. Jadi hanya selisih 

keuntungan Rp.2000,- saja. Hal ini tentunya sangat kecil, untuk 

membeli jajanan untuk cucunya saja tidak mencukupi. Oleh sebab 

itulah, ibu Sayeti dan suaminya memilih mencari sendiri bengok  di 

rawa kemudian menjemurnya sendiri. Ibu Sayeti mengakui, ia tidak 

bergantung sepenuhnya dari bengok, jika ada pekerjaan lain mungkin 

pekerjaan disawah atau pekerjaan lain sebagai buruh tani yang dapat 

menghasilkan uang, ia tidak mengerjakan bengok.  

“nanging nek gur kesepian nganggur terus mboten wonten 
gawean liyan sing saged diayahi, nggih gawean sing saged 
kulo lakoni nggih niku mas  pados bengok, lajeng njemur lan 
nganyam bengok. Lha daripada nganggur mboten nopo-
nopo” 
 
(Tapi jika sedang kesepian nganggur tidak ada pekerjaan 
yang bisa dikerjakan, pekerjaan yang bisa dilakukan ya 
mencari, menjemur dan menganyam bengok mas, dari pada 
nganggur)  katanya.  
 

 Ketika penulis menanyakan, apakah hasil anyamannya bisa 

bebas dijual kepada pengepul mana saja, menurut bu Sayeti, selama ini 

ia tidak pernah menjual kepada pengepul lain selain ke tempat pak 
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Gino, meskipun kadang kala banyak juga pembeli dari luar yang 

bertanya kepada dia, supaya dapat membeli hasil anyamannya. Namun 

bu Sayeti selalu menolaknya dengan halus, alasanya karena selama ini 

sudah menjadi langganannya Pak Gino, dan ia menyarankan jika 

membutuhkan jumlah yang banyak untuk menanyakan langsung ke 

Pak Gino pengepul langganannya. Bu Sayeti juga menambahkan, 

pengepul langgananya tersebut selain menerima hasil anyaman kepang 

juga menerima bengok kering yang belum dikepang. Selisih hasil 

keuntungan Pak Gino sebagai pengepul yang diketahui oleh Bu Sayeti, 

jika pak Gino membeli hasil kepang bengok dari bu Sayeti dengan 

harga Rp.5500,-/Kg, pak Gino akan menyetor dan menjual lagi ke 

juragan besarnya dengan harga sekitar antara Rp. 6000,- s/d Rp. 7000,- 

/Kg nya, jadi mungkin selisih keuntungan yang didapatkan pak Gino 

sekitar Rp. 500,- s/d Rp. 1500,- /Kg-nya. Namun bu Sayeti tidak tahu 

berapa kisaran harga jika dijual langsung ke para pengrajin yang ada di 

Jogja maupun di Solo, yang biasanya mendapatkan bahan baku dari 

sini.   

 Penulis kembali menanyakan pendapat Bu Sayeti berkaitan 

dengan keberadaan tanaman eceng gondok sebagai tanaman gulma, 

apakah kira-kira bu Sayeti keberatan jika tanaman ini diberantas oleh 

pemerintah daerah setempat seperti yang dilakukan di danau Sunter 

maupun di Danau Waduk Pluit di Jakarta, yang dulunya dipenuhi oleh 

tanaman eceng gondok, namun sekarang sudah bersih karena 

komitment dari pemerintah setempat. Bu Sayeti pun memberikan 

pendapatnya, ia tidak keberatan  dan  sangat setuju sekali jika 

pemerintah mempunyai program pemberantasan eceng gondok. Ia 

mengatakan bahwa  

 
“Nggih mboten penopo-nopo mas nek ajeng dibrantas, 
sebabe nek mboten dikurangi mengkeh nek soyo dalu saget 
ngebakki rowo lan banyune rowo mboten saget ketingalan 
malih.” 
“Sakniki mawon, sing wonten wilayah nggene kulo, banyune 
sampun mboten saget ketingalan lan prahu kulo sampun 
angel medhal amargi ketutup bengok. Ndek riyen suami kulo 
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sering tindak njaring  mados ulam ten rowo, nanging sakniki 
sampun mboten saget. Ndek riyen biasane suami kulo 
masang jarring pas sore dinten. Lajeng sesuke jaringe 
diangkat, lan biasane angsal ulam katah. Nanging sakniki 
suami kulo sampun wegah masang jarring, amargi  setiap 
masang jarring, padahal angine gur alon-alon ora banter ning 
arah timur. Tapi  ora iwak sing diintuki nanging malah 
jaringe sing jebol rusak ora iso dingo maneh amargo diterak 
bengok. Padahal nek arep tumbas jarring anyar, regane awis. 
Dados pancen bener, taneman bengok niku ngrugigno kulo, 
bahkan niku penduduk mriki sampun mboten wonten sing 
pados ulam malih”.  
 
(ya.. tidak apa-apa mas kalau diberantas, sebab jika tidak 
dikurangi lama-lama akan memenuhi seluruh danau dan air 
danaunya menjadi tidak kelihatan.” 
 “ Sekarang saja di wilayah perairan sebelah tempat kami, 
airnya sudah tidak kelihatan dan perahu kami tidak bisa 
keluar karena tertutup bengok. Dahulu suami saya sering 
pergi mencari ikan dengan cara menjaring, namun sekarang 
sudah tidak bisa.  Biasanya dulu suami saya memasang jaring 
pada sore hari, kemudian esok pagi harinya jaringnya 
diambil, dan biasanya banyak ikan yang kami dapat, namun 
sekarang karena semakin banyaknya bengok ini, suami saya 
sudah tidak bisa menjaring lagi. Karena setiap pasang jaring 
dengan angin yang sepoi-sepoi yang meniup kearah timur, 
bukannya mendapat ikan namun jaring kami yang rusak dan 
tidak bisa digunakan lagi karena dihantam bengok, 
sedangkan harga untuk membeli jaring baru sekarang sudah 
mahal harganya. Sehingga tanaman ini benar-benar 
merugikan kami, bahkan penduduk sekitar tempat kami 
sekarang sudah tidak ada yang mencari ikan) 

 

  Bu Sayeti juga mengaku sempat ikut demonstrasi di kantor 

Bupati Semarang pada beberapa waktu yang lalu, dengan tuntutan 

supaya pemerintah Kab. Semarang memperhatikan masyarakat yang 

tinggal di daerah pinggiran danau Rawa Pening salah satunya adalah 

dengan melakukan program pemberantasan atau pengurangan tananam 

eceng gondok. Masyarakat hanya meminta, pemerintah tidak 

memusnahkan semua, namun hanya mengurangi tanaman ini. Karena 
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jika diberantas semua, masyarakat juga dirugikan karena seperti bu 

Sayeti dan sebagian masyarakat lain yang tinggal disekitar Danau Rawa 

Pening sangat menggantungkan hidupnya dari hasil tanaman tersebut. 

Sehingga yang perlu dilakukan adalah tindakan pengendalian, dan 

pengurangan supaya masyarakat juga masih bisa memanfaatkan 

tanaman ini, juga bisa melakukan aktifitas lain didanau seperti mencari 

ikan yang tidak terganggu dengan keberadaan eceng gondok dalam 

jumlah yang banyak. 

Lalu bu Sayeti menceritakan kepada penulis bahwa, sebenarnya 

jika di dusunnya dia orangnya (keset) tidak terlalu rajin. Yang cari 

bengok kebanyakan hanya perempuan, dan itupun hanya setengah hari 

saja dan sekali dapat ya rata-rata paling banyak hanya 3 – 4 bongkok. 

Beda dengan yang ada di desa sebelah di Candisari atau dusun Gondang 

Sari, yang cari bengok itu kebanyakan adalah laki-laki dan masih 

muda-muda. Mereka mencari bengok seharian penuh di danau, dan 

rata-rata sehari bisa mendapatkan 10 bongkok, kemudian mereka 

langsung jual basah. Sedangkan pemuda-pemuda ditempatnya dia 

malah jarang yang pergi mencari bengok di danau. 

 Menurut cerita yang disampaikan oleh Bu Sayeti mengenai 

para pemuda yang giat mencari bengok di danau, karena mereka harus 

mengejar target supaya mereka bisa menyahur hutang di bank atau di 

lembaga-lembaga kridit. Meskipun belum mendapat konfirmasi 

langsung dari yang bersangkutan, namun cerita bu Sayeti ini sangat 

menarik, dimana pemuda di tetangga dusunya tersebut rata-rata 

mengambil hutang di bank untuk bisa membuat rumah atau membeli 

kendaraan sepeda motor. Dari 10 bongkok bengok  yang didapat tiap 

harinya, para pemuda tersebut harus menyisihkan penghasilannya. 

Yang 6 bongkok hasil penjualannya digunakan untuk menyahur utang 

di bank, kemudian yang penjualan 4 bongkok digunakan untuk 

mencukupi kehidupannya sehari-hari. Managemen yang cukup 

sederhana, namun memberikan harapan yang cukup nyata dalam 

kehidupan masyarakat di sekitar Rawa Pening ini. 
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Merangkai Gulma jadi Bunga-bunga Uang 

 Sub Judul diatas bukan lah hanya sekedar majas hiperbola, yang 

bermaksud membesar-besarkan suatu objek. Namun hal inilah yang 

dialami oleh keluarga ibu Dian Eka Sari (39 tahun) yang bersuamikan 

Bapak Slamet, warga dusun Kebun Dowo,   Desa Kebun Dowo Kec. 

Banyu Biru. Melalui daya kreatifitas yang dilakukan oleh Pak Slamet, 

eceng gondok yang merupakan tanaman gulma tersebut disulapnya 

menjadi berbagai benda-benda cantik yang mempunyai daya seni yang 

tinggi, sehingga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi pula.  

 Atas  informasi yang diberikan oleh Ibu Sayeti mengenai 

pengrajin bengok yang ada disekitar daerah tempat tinggalnya. Ibu 

Sayeti merekomendasikan penulis untuk menemui Bapak Slamet di 

dusun Kebun Dowo, yang merupakan tetangga dusunnya, yaitu dusun 

Kebun Bawang. Hanya berjarak kurang lebih  1 Km dari rumah Bu 

Sayeti, melewati gang-gang kecil di dusun itu, penulis langsung dapat 

menemukan rumah Bapak Slamet. Kondisi rumah Pak Slamet  

nampaknya belum lama dibangun, dan belum selesai sampai tahap 

finishing karena tembok rumah masih belum diplester sehingga batu 

batanya masih nampak, dan ubin rumahnya juga masih dalam keadaan 

diplester dengan semen, dan belum dipasang keramik atau tegel. 

Sebelum masuk ke ruang tamu, yang bersebelahan dengan ruang garasi. 

Tampak berserakan alat-alat produksi serta beberapa hasil karya 

handycraf yang sebagian masih setengah jadi, dan sebagian lagi sudah 

dalam bentuk jadi di ruang garasi rumah tersebut.  Namun,  pada sore 

itu, ruang garasi yang nampaknya menjadi tempat produksi handycraf  
tersebut sudah tampak sepi dengan aktifitas produksi, karena 

pekerjanya sudah pada pulang. 

 Saat itu penulis hanya berhasil ditemui oleh ibu Dian Eka Sari, 

istri pak Slamet. Karena kebetulan pada hari itu Pak Slamet sedang 

berada di Bali, untuk menjadi tutor dan narasumber pada salah satu 

acara yang diselenggarakan oleh Kementrian Pariwisata dan Industri 

Kreatif di Bali. Bu Dian pun mempersilahkan penulis masuk dan duduk 

di ruang tamu rumahnya, dan nampak di ruang itu kursi yang penulis 
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duduki terbuat dari anyaman eceng gondok, dan pajangan-pajangan 

didindingnya berupa piagam-piagam penghargaan dan klipingan-

klipingan koran yang dibingkai rapi, yang menggambarkan tentang 

prestasi Pak Slamet dalam mengembangkan industri kreatif dari eceng 

gondok.  

 Setelah penulis mengutarakan maksud dan tujuan untuk datang 

kerumahnya, Bu Dian pun mulai berkisah mengenai awal mula mereka 

membangun usaha dari eceng gondok.  Dari penuturan Bu Dian istri 

pak Slamet, berikut kisah usaha hendycraf eceng gondok yang 

diberinama “SYARINA PRODUCTION” yang dituturkan kepada 

penulis. 

 

Awal mulanya, Pak Slamet adalah perantau, yang tinggal dan bekerja di 

Jakarta kemudian menikahi ibu Dian yang asli asal dari Jakarta. Namun 

sekitar tahun 2003, Pak Slamet memutuskan untuk kembali 

kekampung halamannya di dusun Kebundowo, desa Kebundowo Kec. 

Banyubiru  dengan mengajak anak istrinya. Tentunya, dengan kembali 

kekampung halamannya lagi, Pak Slamet dan keluarganya harus 

memulai kehidupannya dari nol. Untuk memutar roda perekonomian 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 2014 

Gambar 5.6: Salah satu sudut ruang produksi Syarina Production 
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keluarganya, sebenarnya Pak Slamet tidak punya latar belakang dan 

keahlian dibidang kerajinan. Namun dengan dorongan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, apalagi menurut bu Dian, Pak Slamet 

pada waktu itu belum mempunyai pekerjaan yang lain, akhirnya  Pak 

Slamet memutar otak dan mendapatkan  ide dengan memanfaatkan 

eceng gondok yang banyak jumlahnya disekitar tempat tinggalnya. 

Kemudian ia berfikir, jika menjadikan eceng gondok itu  dibuat 

menjadi tas, sandal nampaknya sudah banyak pengrajin lain yang telah 

mengerjakannya. Kemudian Pak Slamet mempunyai ide lain, dengan 

menjadikan eceng gondok menjadi kerajinan hendycraf unik beda dari 

yang lain. 

 Setelah mencoba dan belajar secara otodidak sendiri, Pak 

Slamet berhasil membuat mobil-mobilan bemo dan miniatur becak dari 

eceng gondok. Pada awalnya Pak Slamet mengerjakan semuanya 

seorang diri, dari mencari eceng gondok di tengah danau, menjemur, 

kemudian mengkepang sendiri, lalu membuat anyaman dalam bentuk 

lembaran-lembaran sendiri, hingga kemudian dirangkai dalam bentuk-

bentuk hendycraf unik juga seorang diri. Dengan semangat, bu Dian 

menceritakan di awal-awal usaha, suaminya tersebut sampai jarang  

tidur karena belajar mengolah dan mengerjakan eceng gondok sampai 

larut bahkan sampai pagi.  

  Lalu setelah jadi beberapa produk hasil karyanya, kemudian 

mereka mencoba menjualnya dengan dititipkan ke showroomnya 

Mbak Yanti (salah satu warga yang punya showroom hasil kerajinan) 

yang ada di dekat jalan besar. Ternyata secara kebetulan, ada orang-

orang dari dinas Pendidikan, kemudian mereka bertanya-tanya 

mengenai proses pembuatannya, dan lain-lain. Akhirnya orang-orang 

dari dinas Pendidikan tersebut mengajak pak Slamet, untuk mau 

diikutkan dalam KUPP (Kelompok Usaha Pemuda Produktif). Tawaran 

itu pun disambut positif oleh pak Slamet, kemudian setelah ikut 

bergabung dengan KUPP, pak Slamet mendapat berbagai pelatihahan 

usaha selama 10 hari di Semarang.  
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 Setelah mendapat pelatihan dari KUPP tersebut, Pak Slamet 

dan Bu Dian mulai menseriusi usahanya, dengan modal awalnya pada 

waktu itu tahun 2003 hanya sebesar Rp. 60.000,- dan akhirnya 

berkembang dan bertahan hingga sekarang hingga omzet pendapatan 

yang didapatkan perbulannya sekarang sudah mencapai kurang lebih 

Rp. 20-an juta.  

 Berbagai pesanan permintaan datang dari mana-mana, untuk 

saat ini menurut Bu Dian, baru sementara mengerjakan pesanan 

centong yang dibalut bengok dan tempat tisu eceng gondok dari 

Jakarta, mereka memesan masing-masing seribu buah. Kemudian ada 

juga pesanan untuk membuat beberapa miniatur mobil tank pesanan 

dari Kaveleri Zonsipur Ambarawa, yang semuanya terbuat dari eceng 

gondok. Harga perbuah dari hasil handycraf karyanya sangat relatif, 

yang termurah katanya sekitar Rp. 20.000,- an perbuahnya hingga yang 

termahal mencapai tiga jutaan rupiah per buahnya. Tergantung bentuk, 

dan tingkat kesulitan dalam pengerjaannya.  

 Untuk memenuhi pesanan permintaan dari para pelanggan, Pak 

Slamet mengerjakan lima orang karyawan pengrajin lokal yang bekerja 

di garasi rumahnya, dengan upah  antara Rp. 35.000,- s/d Rp. 50.000,- 

per harinya, dengan jam kerja dari jam 08.00 – 16.00. Tinggi rendahnya 

upah tersebut tergantung dari jumlah pesanan dan tingkat kesulitan 

dalam pengerjaannya.   

“Kalau dulu sistem pengupahannya borongan mas, jadi 
itungannya tiap pengrajin menghasilkan satu produk dibayar 
Rp. 10.000,-/buahnya atau tergantung bentuk dan tingkat 
kesulitannya, tapi sekarang tidak.  Mereka minta perhari, 
dengan setiap produk dikerjakan secara bersama-sama per 
bagian. Misal ada yang mengerjakan buat rodanya sendiri, 
terus pengrajin yang membuat bagiannya yang lain”.    

Selain lima orang pengrajin tersebut, Pak Slamet juga 

mengkaryakan sekitar lima orang ibu-ibu yang ada disekitar dusunnya 

yang telah dilatih olehnya, untuk membuat bahan baku setengah jadi 

dari bengok dalam bentuk kepang dan anyaman lembaran. Setiap 

lembaran anyaman bengok ukukuran 60 x 60 Cm, dibeli oleh Pak 



77 
 

Slamet dengan harga Rp.8000,- /lembarnya.  Kelima orang ibu-ibu ini 

juga bagian dari karyawan pengrajin lepas Pak Slamet, dengan sistem 

pengupahan sesuai dengan tiap lembaran anyaman yang dihasilkan 

oleh ibu-ibu tersebut. 

 Berkaitan dengan masalah pemasaran, menurut penuturan Bu 

Dian, mereka sering mengikutkan hasil kerajinan handycrafnya 

diberbagai event pameran-pameran industri UKM yang biasanya 

digelar oleh pemerintah di berbagai kota di Indonesia.  

“Dari pameran-pameran tersebut, biasanya banyak pelanggan 
yang akhirnya memesan produk kami dengan jumlah  dan 
bentuk yang berfariasi mas, jadi tidak bisa ditentukan dalam 
satu bulan kami harus menarget harus menghasilkan produk 
berapa unit gitu... Semuanya tergantung dari pesanan yang 
kami trima. Kadang untuk menghasilkan satu produk, dengan 
bentuk yang sederhana mungkin bisa cepat pengerjaannya. 
Dalam sehari mungkin sudah bisa menghasilkan beberapa unit.  

Tapi lain jika kita mendapatkan pesanan bentuk produk yang 
cukup rumit dan merupakan disain baru yang belum pernah 
kami kerjakan sebelumnya, seperti misalnya membuat 
miniatur lokomotif tua yang besarnya setengah meter, itu 
membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengerjaanya, 
bisa sampai lebih dari satu bulan baru selesai satu unitnya. 
Namun jika tidak banyak pesanan yang datang, biasanya kami 
tetap memproduksi dan menyetok barang yang biasanya sering 
laku terjual, seperti misalnya tempat tisu yang terbuat dari 
bengok. Selain itu, kami juga sudah punya showroom sendiri 
meskipun tempatnya kecil yang ada di depan dekat jalan raya 
sana. Penjualan dari showroom itu lumayan, meskipun sedikit-
sedikit yang terjual namun bisa sambil promosi” kata bu Dian. 

 Selain disibukkan dengan usaha kerajinan handycraf 
“SYARINA PRODUCTION”, Pak Slamet teryata sekarang juga 

disibukkan sebagai nara sumber dan tutor dalam seminar-seminar dan 

pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi 

pemerintah maupun swasta, baik di sekitar Jawa Tengah maupun 

sampai di profinsi-profinsi yang lain. Untuk memberikan shering 
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pengalaman dan pengetahuannya dalam mengolah berbagai bentuk 

kerajinan dari Eceng Gondok.  

 Meskipun merupakan central penghasil bahan baku untuk 

kerajinan dari eceng gondok, namun tidak banyak masyarakat sekitar 

danau Rawa Pening, yang menggeluti usaha kerajinan seperti yang 

dilakukan oleh Pak Slamet dan keluarganya. Dari informasi yang 

didapatkan dari Bu Dian, mungkin hanya ditempat Pak Slamet saja 

yang menggeluti bidang ini, dalam artian mengolah eceng gondok 

hingga sampai tahap finishing menjadi produk jadi, dan siap jual di 

pasaran. Rata-rata masyarakat yang tinggal di desa Kebundowo dan 

sekitarnya, hanya mengolah bahan setengah jadi seperti membuat 

anyaman kepang atau anyaman lembaran, kemudian langsung dijual ke 

pengepul. Bahkan banyak masyarakat yang tinggal di sekitar tempat 

wisata Bukit Cinta, mereka langsung menjual dalam bentuk mentah 

atau basah, kepada para pengusaha kerajinan dari Jogja maupun Solo, 

untuk dilakukan penjemuran dan pengolahan lanjut di kota-kota 

tersebut.  

 

Mengintip Kondisi Rawa Pening Dari Candi Dukuh. 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 2014. 

Gambar 5.7: Candi Dukuh, Situs prasejarah peninggalan budaya Hindu di 

dusun Candi Dukuh, yang sementara dalam proses pemugaran. 
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Minggu pagi, 14 September 2014, penulis berencana ke TPI 

(Tempat Pelelangan Ikan) di dekat tempat wisata Bukit Cinta untuk 

mengamati para pencari eceng gondok, yang biasanya banyak 

beraktivitas di areal TPI tersebut. Namun sebelum sampai di TPI yang 

dituju, ketika dalam perjalanan tersebut penulis dibuat penasaran 

setelah melihat ada sebuah plang papan nama bertuliskan “Candi 

Dukuh” disertai dengan anak panah penunjuk arah, untuk masuk ke 

salah satu gang kecil. Didorong oleh rasa penasaran, akhirnya penulis 

memutuskan untuk mengikuti penunjuk arah situs candi tersebut.  

Kira-kira dari jalan besar masuk ke gang kecil sekitar 500-an m, yang 

akhirnya tertuju pada sudut jalan buntu, dan di pojokan jalan tersebut 

terdapat beberapa bundelan batang-batang eceng gondok, yang 

nampaknya baru saja diambil dari tengah danau kemudian 

dikumpulkan disana, untuk selanjutnya diangkut oleh kendaraan.   

 Pada pojokan jalan buntu tersebut ada beberapa rumah-rumah 

penduduk, yang belakangnya berdekatan langsung dengan sawah 

pasang surut, dan berada dibibir danau Rawa Pening. Dipinggir sawah 

ada sebuah belik (tempat pemandian) yang biasa digunakan masyarakat 

disana untuk mandi, kemudian dibelakang belik tersebut ada sebuah 

kanal kecil untuk tempat keluar masuk perahu. Dari kanal kecil itulah 

eceng gondok dibawa oleh perahu-perahu kecil untuk ditampung di 

pojok jalan itu.  

 Situs Candi Dukuh yang penulis cari nampaknya belum terlihat 

dari ujung jalan itu, suasana perkampungan pada siang itu tampak 

sangat sunyi, hanya ada seorang bapak yang sedang memandikan 

burung merpatinya, yang akhirnya penulis tanyai penunjuk arahnya. 

Ternyata jalan menuju candi tersebut hanya bisa dilalui dengan jalan 

kaki, mengarah ke salah satu bukit yang ada didekat belik dengan jarak 

sekitar 200 m. Karena penasaran, penulis pun memutuskan untuk 

menitipkan motor di halaman bapak itu, kemudian mulai jalan kaki 

melewati jalan setapak naik yang sudah dibangun undak-undakan dan 

nampak terurus rapi. Sesampai diatas, terlihat sebuah bangunan candi 

kecil, yang dinamakan Candi Dukuh peninggalan jaman hindu-budha 
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yang nampaknya baru sementara dalam proses pemugaran. Dari sekitar 

kawasan bangunan candi tersebut, terlihat pemandangan keindahan 

danau Rawa Pening yang cukup menakjubkan. Hamparan perairan 

yang dipenuhi eceng gondok, terlihat jelas dari atas bukit itu.  

 Tak sampai 10 menit melihat-lihat sekitar candi, penulis 

memutuskan untuk kembali turun, melewati jalan yang sama. Namun 

ketika sampai dibawah, penulis melihat ada seperti sebuah kubah 

berwarna biru, terbuat dari fiberglas yang tertanam di tanah diantara 

tanaman singkong. Diatas kubah tersebut, nampak terlihat bekas-bekas 

pipa yang telah rusak. Jika dilihat dari bentuknya, Penulis langsung 

bisa tahu bahwa ini adalah sebuah digister biogas, namun nampaknya 

sudah lama tidak digunakan. Setelah sebentar memeriksa kondisi 

biogas tersebut, penulis segera menemui bapak penduduk situ yang 

penulis titipi sepeda motor tersebut, kemudian mencoba mencari 

keterangan dari dia.  

 Sambil masih tetap sibuk memandikan burung-burung merpati 

balapnya dengan penuh perhatian, bapak itu memperkenalkan dirinya 

bernama Bapak Sunardi (43 tahun), penduduk asli dusun Candi Dukuh, 

desa Rowoboni Kec. Banyu Biru. Ia menceritakan bahwa aktifitas 

mengurus burung merpati balap tersebut adalah hobby dan pekerjaan 

sampingan, disela-sela pekerjaan utamanya sebagai pedagang ikan.  

“Ya... burung dara ini jika tlaten ngurusnya juga lumayan 
mas, kalau bisa menang. Hadiah utamanya bisa sampai 
Rp.4.000.000,- an, apalagi harga burungnya kalau sudah juara 
perjodohnya bisa dihargai mahal, tapi rata-rata jika bagus 
sepasangnya seharga satu jutaan. Itulah sebabnya jika tidak 
keluar cari ikan, saya memilih untuk mengurus burung-
burung ini mas daripada tidak ada kegiatan lain” katanya.  

 Hobby Pak Sunardi ini ternyata juga banyak digeluti oleh 

sebagian orang yang tinggal di sekitar danau Rawa Pening maupun di 

sekitar daerah pinggiran kota Salatiga. Ia mengatakan bahwa biasanya 

sering dilakukan adu merpati, dengan hadiah yang cukup menarik.  

Berkaitan dengan pekerjaan utamanya sebagai pedagang ikan ia 

menceritakan bahwa, biasanya ia mengambil ikan-ikan dari nelayan 
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untuk memenuhi permintaan dari pelanggan, malah lebih banyak dari 

luar kota seperti dari daerah Semarang atau bahkan dari waduk Gajah 

Mungkur Wonogiri. Ketika penulis tanya mengapa tidak dari Danau 

Rawa Pening saja, ia menjawab  

“wah... kalau sekarang ngambil dari sini (Rawa Pening), tidak 
bisa diandalkan mas ikannya. Bahkan sering tidak bisa 
memenuhi permintaan pelanggan saya, karena ikan-ikan 
hasil budidaya yang ada dikaramba  Rawa Pening untuk 
mencapai berat ideal agak lama waktunya, bisa sampai satu 
tahun baru bisa panen. Sedangkan jika mengandalkan 
nelayan tangkap, hasilnya tidak seberapa. Sehingga untuk 
bisa memenuhi target permintaan, saya malah banyak 
mengambil dari luar kota.” Tuturnya. 

 Munurut Pak Sunardi, kenapa ikan di Rawa Pening semakin 

susah karena menurutnya PH air di Rawa Pening semakin jelek, 

diakibatkan karena jumlah eceng gondok yang semakin banyak dan tak 

terkendali serta tingkat pencemaran air yang semakin meng-

khawatirkan. Itulah sebabnya, jika dibandingkan dari tempat lain 

seperti dari waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, ikan-ikan disana jauh 

lebih baik kualitasnya, dan cepat besarnya dibandingkan dengan di 

Rawa Pening. 

 Kemudian ia menceritakan ketika ia masih muda sekitar tahun 

80-90 an, kondisi danau Rawa Pening tidak separah ini. Eceng gondok 

waktu itu masih bisa dikendalikan dengan membuat pagar-pagar 

pembatas dari bambu, kemudian ikan masih banyak dan mudah 

ditangkapnya. Tapi tidak tahu kenapa, katanya membuat pagar-pagar 

pembatas untuk eceng gondok sekarang sudah dilarang, dan eceng 

gondok dibiarkan begitu saja. Sehingga semakin tidak terkendali baik 

perkembang biakannya maupun pergerakannya yang mengikuti arah 

angin. Apalagi pemerintah sekarang sudah tidak ada lagi program 

pengentasan atau pemberantasan eceng gondok. Sehingga tanaman ini 

benar-benar dirasakan sangat mengganggu, aktifitas  para nelayan 

dalam mencari ikan. 

 “Dahulu sebelum berdagang ikan seperti sekarang, aktifitas 
pekerjaan saya lebih banyak bergantung pada Rawa Pening 
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ini, selain sebagai seorang nelayan saya juga pernah mencari 
batang-batang eceng gondok. Pada waktu itu mencari ikan 
dan menjual batang bengok, hasilnya masih cukup lumayan. 
Namun saya mencoba peruntungan lain dengan membeli 
ikan-ikan dari nelayan atau pembudidaya keramba di Rawa 
Pening ini, untuk saya setorkan kepada para pembeli lain di 
pasar atau di restoran-restoran. Pada awal-awal dahulu 
mendapatkan ikan dari sini masih cukup mudah, namun 
lambat laun sekarang sangat susah. Sehingga terpaksa untuk 
memenuhi permintaan dari pelanggan, saya harus mencari di 
kota-kota lain. Bahkan sekarang saya banyak menjual ikan 
laut yang saya ambil dari daerah Semarang daripada ikan air 
tawar dari danau ini”.  

“Kondisi air danau rawa pening sekarang mungkin sudah 
sangat jelek, sehingga pertumbuhan ikan-ikannya pun cukup 
lambat. Disamping itu, semakin banyaknya orang yang 
mencari ikan di danau ini yang berasal dari berbagai tempat, 
dan tidak diberi aturan yang jelas seperti yang ada di Waduk 
Wadas Lintang, dimana disana danaunya dikelola dengan 
sangat ketat. Alat penangkap ikannya pun diatur, hanya 
ikan-ikan yang besar saja yang bisa diambil, dengan begitu 
ikannya terjaga. Beda dengan disini, semua bebas mengambil 
ikan tanpa aturan, ikan-ikan yang kecil pun juga ikut diambil 
sehingga tidak ada kesempatan bagi ikan-ikan itu untuk 
berkembang biak.”  Begitu keluh kesah Pak Sunardi. 

 Jika diamati seperti yang dituturkan Pak Sunardi diatas, 

menunjukan bahwa banyak aktor yang berkepentingan untuk 

memanfaatkan Rawa Pening, namun mengabaikan faktor-faktor lain, 

seperti kesadaran pribadi dalam menjaga keberlangsungan ekologi di 

danau tersebut. Sehingga masyarakat sekitar yang dahulu, bisa lebih 

sejahtera dengan hasil tangkap ikannya di danau, sekarang susah 

karena selain semakin banyaknya eceng gondok yang tak terkendali, 

juga karena banyaknya orang yang tidak hanya berasal dari penduduk 

di sekitar danau saja namun juga banyak orang dari luar daerah yang 

datang untuk mendapatkan hasil manfaat dari Rawa Pening. Sehingga 

banyak terjadi konflik kepentingan disana.  

 Kemudian penulis menanyakan mengenai sebuah digister 

biogas yang terlihat mangkrak di kebun singkong tak jauh dari tempat 
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kami mengobrol. Pak Sunardi pun menjelaskan bahwa, biogas tersebut 

sudah ada tiga tahun ditempat itu, dan merupakan bantuan program 

pemerintah Kab. Semarang, yang tujuannya untuk memanfaatkan 

eceng gondok sebagai energi alternatif biogas. Namun hingga saat 

bantuan itu diberikan sampai sekarang, ternyata tidak berhasil 

mengeluarkan gas seperti yang diharapkan. Akhirnya digister biogas itu 

pun mangkrak selama tiga tahun begitu saja, tanpa ada yang 

memanfaatkan. Kondisi pipa-pipa untuk menyalurkan gasnya pun 

sudah mulai patah dan rusak, ada kemungkinan karena tidak 

dimanfaatkan kondisi digister atau reaktor biogas yang terbuat dari 

fiberglas ini pun mulai rusak. Menurut Pak Sunardi, dulu waktu diuji 

coba, eceng gondok sebagai bahan bakunya sebelum dimasukan di 

digister harus dicacah terlebih dahulu. Kemudian ditunggu beberapa 

minggu untuk mengeluarkan gasnya. Namun kelihatannya gas yang 

dihasilkan sangat sedikit, mungkin karena itulah digister biogas ini 

tidak dimanfaatkan lagi. 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 2014 

Gambar 5.8 : Digister Biogas yang Mangkrak di Dusun Candi Dukuh 

 

 Dari beberapa hasil dan uji coba penelitian seperti yang telah 

penulis sebut pada latar belakang mengenai hasil penelitian terdahulu, 
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menunjukan bahwa eceng gondok memang dapat digunakan sebagai 

bahan baku energi alternatif biogas. Program-program pemanfaatan 

eceng gondok sebagai sumber energi, telah mulai digalakkan baik oleh 

pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk 

membuat program biogas bagi masyarakat yang tinggal di sekitar danau 

Rawa Pening. Namun upaya pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan 

baku biogas tersebut, nampaknya belum bisa berjalan optimal. Ada 

kemungkinan masyarakat malas untuk mecacah eceng gondok tersebut 

sebelum dimasukkan kedalam digister, karena dirasa prosesnya ribet 

dan memakan waktu dan tenaga, sehingga dianggap kurang praktis. 

Akibatnya nasib digister biogas yang ada di dusun Candi Dukuh yang 

akhirnya mangkrak dan tidak dimanfaatkan, seperti yang diharapkan 

pemerintah setempat.  

 

Memupuk Harapan Dengan Menambang Pupuk Tanah Gambut 
 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 2014 

Gambar 5.9 : Tanah gambut yang muncul di tengah permukaan air danau 

Rawa Pening, yang menjadi salah satu sumber harapan ekonomi masyarakat. 
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Aktifitas kehidupan sosial ekonomi di Rawa Pening nampaknya 

terus bergeliat setiap harinya, dengan memanfaatkan semua yang ada 

di dalam danau. Dari mulai tanaman eceng gondok yang telah sangat 

populer untuk dijadikan bahan baku barang-barang kerajinan, potensi 

perikanannya, bahkan hasil endapan yang ada di dasar Rawa Pening 

yang berupa tanah gambut pun menjadi sumber kehidupan ekonomi 

bagi masyarakat yang ada di sekitar Danau Rawa Pening. 

 Tanah gambut merupakan hasil endapan sedimentasi yang 

terbentuk secara alami dari berbagai macam unsur material yang 

dibawa oleh sungai-sungai yang mengalir ke Rawa Pening, bercampur 

dengan tanaman eceng gondok yang mati kemudian membusuk di 

dasar danau, dengan proses waktu yang sangat lama terbentuknya. 

Pada saat-saat tertentu, tanah gambut muncul mengapung di 

permukaan danau, sehingga membentuk seperti pulau-pulau kecil, 

yang bisa hanyut mengikuti arus dan arah angin. Sudah berpuluh-

puluh tahun tanah gambut menjadi prospek dengan nilai ekonomi 

tersendiri, setelah diketahui bahwa potensi tanah gambut di Rawa 

Pening sangat cocok digunakan sebagai media tanam untuk jamur. 

Oleh sebab itulah banyak para pengusaha jamur yang ada kawasan 

Dieng Wonosobo dan di Malang Jawa Timur mencari dan membeli 

tanah gambut di Rawa Pening. Hampir setiap hari, beberapa truk hilir 

mudik mengangkut tanah gambut dari Rawa Pening untuk di bawa ke 

Dieng maupun ke Malang. 

 Saat ini ada dua titik aktivitas para penambang tanah gambut 

yang dapat dijumpai, yaitu di Dusun Sumurup, Kelurahan Asinan, 

Kecamatan Bawen dan di kawasan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dekat 

dengan tempat wisata Bukit Cinta, Desa Rowoboni, Kecamatan 

Banyubiru.  Untuk mendapat gambaran lebih detail, pada awal Oktober 

2014 ini penulis mencoba mengamati aktifitas para penambang di dua 

kawasan tersebut. Namun fokus pengamatan penulis kali ini lebih 

banyak yang berada di kawasan TPI desa Rowoboni. Setiap hari rata-

rata ada 10 perahu tongkang yang membawa tanah gambut dari tengah 

danau, dan di tampung di kawasan TPI, untuk diendapkan sementara 
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pada sebuah tempat penampungan besar. Setelah diendapkan satu atau 

dua hari untuk mengurangi kadar airnya, maka tanah gambut pun siap 

untuk diangkut oleh truk dan dibawa kepada para pemesannya. Hal ini 

berbeda dengan yang ada di dusun Sumurup,  tanah gambut yang baru 

saja didapat dari tengah danau, bisa langsung diangkut dalam kondisi 

basah, dari tongkang langsung ke truk. Namun ada juga ditiriskan 

terlebih dahulu, baru kemudian diangkut kedalam truk.   

 Dua hal perbedaan ini ternyata ada alasanya, untuk tanah 

gambut yang ada di kawasan TPI desa Rowoboni, teryata sistem 

penambanganya sudah di kontrak oleh salah satu perusahaan jamur 

besar di Malang Jawa Timur. Menurut Pak Sugiono4 yang penulis temui 

disela-sela kesibukannya dalam mengawasi para kuli pekerja yang 

sedang menaikan tanah gambut kedalam truk, ia mengatakan bahwa  

“Untuk oprasional penambangan di desa Rowoboni, 
semuanya sudah dimodali oleh pengusaha jamur dari kota 
Malang, jadi tanah gambut yang ada disini tidak bisa dijual 
lagi ke pemesan lain. Yang diberikan kepercayaan langsung 
untuk mengelola ini adalah kepala desa Rowoboni, dan 
saya hanya orang lapangan yang diminta mengawasi dan 
membayar para pekerja. Untuk satu perahu tongkang tanah 
gambut, dihargai Rp.80.000,-, setiap satu tongkang bisa 
memuat sekitar 4 – 5  kubik tanah gambut. Sedangkan 
ongkos tenaga kerja, yang mengangkut dari perahu 
tongkang ke tempat penampungan adalah Rp.40.000,- 
dengan sistem borongan. Kemudian, untuk tenaga kerja 
yang menaikan tanah gambut dari bak penampungan ke 
bak truk, ongkos dari saya Rp. 30.000,- dan biasanya 
mereka masih mendapat tips dari si sopir truknya.” 

   Lain halnya dengan aktivitas penambangan tanah gambut di 

dusun Sumurup, Kelurahan Asinan. Disana ada beberapa titik 

penampungan tanah gambut, yang dikelola langsung oleh warga 

sekitar, yang disebut sebagai “juragan tanah gambut”. Setiap juragan 

mempunyai lahan penampungan tanah gambut masing-masing, dan 

                                                           
4 Bapak Sugiono adalah seorang yang dipercayai oleh Kepala Desa Rowoboni sebagai 
pengawas, dari setiap pengangkutan tanah gambut yang dibawa oleh truk-truk 
pengangkut, kemudian ia juga yang membayar tenaga kuli angkut. 
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mereka juga menyediakan perahu beserta mesinnya kepada para 

penambang. Setiap perahu biasanya diawaki oleh sekitar 3 – 5 orang 

penambang. Biaya oprasional perahu, ditanggung semua oleh sang 

juragan, termasuk bahan bakar, maupun jika misalnya terjadi 

kerusakan mesin, maka juraganlah yang menanggung. Para penambang 

hanya menjalankan perahu saja, dan menampung hasil tambangnya ke 

para juragannya. Dengan perhitungan, setiap perahu dihargai Rp. 

40.000,- dan ongkos angkut dari perahu ke tempat penampungan juga 

Rp. 40.000,-.  Namun jika para penambang mempunyai perahu sendiri 

dengan biaya oprasional sendiri, harga tanah gambut per perahunya 

dihargai Rp. 50.000,- dan biasanya mereka langsung menjual dalam 

kondisi basah, langsung mengangkut dari perahu ke bak truk.  

 Tanah gambut yang ada Rawa Pening biasanya digunakan 

sebagai media tanam budidaya jamur, tapi hanya dikawasan yang 

mempunyai suhu dingin seperti di Dieng dan di Malang saja, jamur 

yang ditanam menggunakan media tanah gambut bisa hidup dan 

berkualitas baik. Itulah sebabnya, tanah gambut di dari tempat ini 

banyak dipesan dari dua daerah tersebut.  

 Kendala yang dihadapi oleh para nenambang tanah gambut 

seperti yang dituturkan oleh Pak Sugiono adalah juga karena faktor 

musim atau cuaca. Saat musim kemarau seperti sekarang ini, dan angin 

bertiup ke arah timur, para penambang di Desa Rowoboni ini sangat 

diuntungkan, karena saat musim begini tanah gambut muncul atau 

mengapung di permukaan dan areal perairan di daerah sini sangat 

terbuka tidak tertutup oleh eceng gondok, sehingga penambang bisa 

leluasa dan mudah menambang tanah gambut untuk diangkut dengan 

perahu tongkangnya. Namun bagi para penambang di Dusun Sumurup, 

desa Asinan. Mereka terpaksa harus terhenti aktivitas menambangnya 

karena areal perairan di daerahnya tertutup oleh eceng gondok yang 

terbawa arus dan angin dari timur, sehingga perahu-perahu tongkang 

mereka tidak bisa dibawa keluar untuk menambang eceng gondok, 

karena terjebak oleh eceng gondok yang sangat banyak menutupi areal 
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perairan ditempat itu. Begitupun sebaliknya saat musim angin barat, di 

daerah Rowoboni yang areal perairanya tertutup oleh eceng gondok. 

 

  

Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015 

Gambar 5.10 : Perahu tongkang penambang tanah gambut yang terjebak oleh 

eceng gondok di dusun Sumurup, Desa Asinan Kec. Tuntang. 

  

 Biasanya, di dusun Sumurup setiap harinya ramai dengan 

aktivitas para penambang yang membawa perahu-perahu tongkang 

mereka yang sudah sarat muatan ke ujung hulu saluran sungai Tuntang  

untuk menepikan muatanya, kemudian puluhan kuli angkut 

mengangkatnya dari perahu ke bak-bak truk atau ke penampungan 

sementara milik para juragan. Seperti aktivitas diberikut ini :  

       

Sumber: Dokumen Pribadi, 2014 

Gambar 5.11: Aktivitas Para Penambang dan Kuli Angkut Tanah Gambut di 

Dusun Sumurup 
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Selain karena faktor arus dan angin, musim hujan juga menjadi 

kendala tersendiri bagi penambang eceng gondok. Karena saat musim 

penghujan, biasanya eceng gondok tidak muncul dipermukaan air. 

Sehingga waktu penambangan juga akan lebih lama dan lebih sulit, 

kaena harus mengangkatnya dulu dari dasar danau ke perahu, 

sedangkan untuk para pelanggan yang meminta tanah gambut dalam 

kondisi agak kering atau sudah ditiriskan, tapi karena faktor cuaca hal 

itu juga tidak bisa memenuhi pesanan pelanggan pengusaha jamur, 

kecuali mereka mau dengan tanah gambut dalam kondisi basah.  


