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BAB VI 

POLA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN 

ECENG GONDOK DI SEKITAR  

DANAU RAWA PENING 

 

 

 Pada bagian ini merupakan kajian empirik yang akan 

menguraikan dari hasil temuan selama di lapangan. Uraian dari bab 6 

ini akan membahas 3 (tiga)  point pokok dalam penelitian ini mengenai 

pola komodifikasi pengelolaan dan pemanfaatan eceng gondok yang 

berkaitan tentang hubungannya dengan aspek modal ekonomi, aspek 

modal sosial dan aspek pembangunan berkelanjutan. Sebelum 

menguraikan dalam tiga aspek tersebut, penulis ingin mendiskripsikan 

mengenai pola pengelolaan dan pemanfaatan eceng gondok secara 

umum, sehingga dapat ditarik untuk melihat rantai nilai dari setiap 

pengelolaan dan pemanfaatannya tersebut. 

 

Pola Pengelolaan dan Pemanfaatan Eceng Gondok dilihat 

dari Aspek Ekonomi 

 Menjadikan eceng gondok dari gulma menjadi komoditas, tentu 

ada dasar yang melatar belakanginya.  Manusia sebagai makhluk 

membudaya menjadi dasar pijakannya karena manusia akan selalu 

mampu mengolah realitas yang ada disekitarnya untuk kesejahteraan 

hidupnya. Demikian pula ketika mendapati sebuah realita tentang 

eceng gondok, yang pada awalnya menjadi sumber permasalahan.  

Namun melalui akal budi dan pikiran yang dimiliki, manusia mampu 

berdaya cipta untuk mengolah berbagai sumber daya alam untuk 

kesejahteraan hidupnya, termasuk adalah mengolah eceng gondok.  
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 Dengan daya kreatifitas, eceng gondok yang awal mulanya 

hanya digunakan untuk bahan baku keperluan peralatan pribadi, 

seperti membuat tali untuk menambat perahu nelayan, atau peralatan 

sederhana lainnya, namun sekarang karena ada potensi untuk menjadi 

bahan komersil, keberadaan eceng gondok semakin menjadi faktor 

penentu kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar danau 

rawa pening.  

 Berbagai pola pengolahan telah dilakukan oleh masyarkat 

sekitar, sesuai dengan berbagai macam permintaan dari berbagai pihak. 

Dari beberapa penelusuran di lapangan yang penulis lakukan ada 

beberapa model pemanfaatan dan pengelolaan yang dilatar belakangi 

oleh aspek ekonomi. Dalam hal ini adalah karena untuk kebutuhan 

hidup, maupun berkaitan dengan peningkatan nilai ekonomi dari setiap 

pola atau model yang dilakukan dari mulai hulu sampai hilir proses 

produksi.  

 

Pola Basah 

 Pola ini adalah pola yang paling sederhana yang banyak 

dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar danau Rawa Pening 

khususnya banyak dilakukan di sekitar kawasan wisata Bukit Cinta 

Desa Rowoboni Kecamatan Banyu Biru, yang menjadikan kawasan TPI 

(Tempat Pelelangan Ikan) menjadi pangkalan untuk mengumpulkan 

hasil dari mencari batang-batang eceng gondok dari tengah danau. 

 Pola ini sebenarnya adalah merupakan pola awal sebelum 

batang eceng gondok tersebut diolah lebih lanjut, namun dari pola 

pertama ini saja masyarakat sudah langsung menerima hasil dari kerja 

yang dilakukan.  

 Jika dibuat sebuah gambaran dalam  sebuah bagan, pola 

pertama ini dapat penulis gambarkan seperti ini : 
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Gambar 6.1 

Bagan Pencari Eceng Gondok Langsung ke Pembeli 
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Pada bagan diatas menunjukan bahwa, eceng gondok yang baru 

saja didapat dari danau dalam kondisi basah, sudah  mempunyai nilai 

ekonomis, atau sudah laku untuk dijual. Para petani atau pencari eceng 

gondok, banyak yang lansung menjual kepada pengepul, penjemur atau 

pembeli yang langsung datang ketempat untuk membeli dalam kondisi 

basah dalam jumlah yang banyak. Hal ini tentu saja sangat 

memudahkan dalam segi pemasaran bagi masyarakat disana. Meskipun 

harga jual dalam kondisi basah yang langsung didapat dari danau 

tersebut, lebih rendah bila dibandingkan dengan yang sudah melalui 

proses pengolahan lebih lanjut. Namun hasil yang didapat lebih cepat 

diterima untuk langsung dirasakan manfaatnya.  

Masyarakat yang penulis gambarkan dalam pola ini, dapat 

ditemui aktivitasnya di sekitar kompleks wisata Bukit Cinta tepatnya di 

area TPI. Setiap hari ada puluhan petani eceng gondok, dengan 

menggunakan perahu membawa bongkokan  atau bundalan-bundalan 

eceng gondok basah ketepian. Mereka mengumpulkan hingga beberapa 

bundelan di tepi danau, kemudian saat sore hari sebelum mereka 

mengakhiri aktivitasnya pada hari itu, mereka menimbangkan tiap 

bundelan eceng gondok tersebut kepada pengepul, yang tiap kintalnya 

dihargai antara Rp. 19.000,- s/d Rp. 20.000,- an. Satu bundelan besar 

eceng gondok, rata-rata bisa berbobot antara 50 – 60 Kg. Setiap perahu 

bisa membawa antara 5 – 6 bongkokan. Sedangkan masyarakat yang 
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ada disekitar kawasan TPI Bukit Cinta satu harinya bisa mendapatkan 

antara 6 – 12 bongkok eceng gondok basah yang siap langsung dijual.  

Dengan sistem ini, para petani eceng gondok bisa langsung 

mendapatkan hasil dengan cepat. Sistem pemasarannya pun cukup 

mudah karena banyaknya permintaan khususnya dari para pengrajin 

yang ada di kota Jogjakarta, Solo dan kota-kota lain yang meman-

faatkan batang-batang eceng gondok untuk produk-produk kerajinan. 

Namun permintaan eceng gondok basah terbesar adalah datang dari 

kota Jogjakarta. Setiap hari ada beberapa truk yang membawa 

bongkok’an-bongkok’an eceng gondok dalam jumlah yang banyak 

untuk dibawa ke Jogja dan dilakukan penjemuran di daerah sekitar 

Pantai Nglagah Jogjakarta. Suhu udara pantai yang panas dan kering, 

dipandang menjadi lokasi ideal untuk menjemur batang-batang eceng 

gondok. Karena selain lebih cepat kering, kadar air bisa mencapai titik 

0 (nol), sehingga kualitas eceng gondok jika digunakan untuk kerajinan 

pun akan lebih baik, dan berkualitas tinggi bila dibandingkan dengan 

eceng gondok yang dijemur wilayah dataran tinggi, seperti yang 

dilakukan oleh masyarakat yang ada disekitar danau Rawa Pening. 

Karena pengaruh kelembaban udara yang tinggi, sehingga penjemuran 

eceng gondok tidak bisa maksimal, dan sangat susah untuk mengurangi 

kadar air hingga mencapai titik 0 (nol), sehingga apabila digunakan 

untuk bahan baku kerajinan, hasilnya akan cepat mengeluarkan jamur 

yang mengeluarkan warna kehitam-hitaman, dan kualitas keawetannya 

pun rendah.  

Mengapa Jogjakarta..? Selain sebagai kota budaya, Jogja 

merupakan pusatnya para seniman pengrajin, yang mampu mengolah 

bahan baku dari apa saja termasuk eceng gondok, menjadi bahan 

kerajinan yang bernilai tinggi. Itulah sebabnya, eceng gondok basah 

yang dihasilkan oleh para petani di sekitar Rawa Pening tidak akan 

pernah kehilangan pangsa pasar, selama para pengrajin yang ada di 

Jogja tidak kehilangan permintaan yang datangnya justru dari berbagai 

daerah maupun dari berbagai negara.  
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Pola Kering 

Selain pola jual dalam kondisi basah, ada juga beberapa 

masyarakat yang pola pemanfaatannya sebelum dijual dijemur dahulu 

hingga kering, baru kemudian di jual. Pola ini dilakukan untuk 

menaikkan harga jual sedikit lebih lebih mahal, dibandingkan dengan 

dijual langsung dalam kondisi basah. Aktivitas pola ini banyak 

dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di desa Rowo Ganjar dan 

sekitarnya.  

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 2014 

Gambar 6.2 : Batang-Batang Eceng Gondok yang Dijemur di Pinggir-Pinggir  

Jalan Depan Halaman Rumah Warga di Dusun Rowoganjar 

Setiap hari di halaman rumah warga dan ditepi-tepi jalan, 

banyak berjejer rapi batang-batang eceng gondok yang didapat dari 

danau Rawa Pening. Mereka menjemurnya antara 5 – 10 hari, 

tergantung dari cuaca. Jika musim kemarau dengan dengan panas 

matahari yang terik, masyarakat yang menggeluti pola ini bisa 

menjemur eceng gondok basah hingga menjadi kering dan siap jual 

hanya membutuhkan waktu antara 3 – 5 hari saja. Namun jika dimusim 

penghujan, lama waktu penjemuran bisa mencapai antara 8 – 10 hari.  

Pola ini dilakukan masih dalam satu rangkaian, artinya bahwa pencari 

eceng gondok juga sekaligus penjemur. Jika digambarkan dalam bagan 

adalah sebagai berikut. 
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Pada bagan diatas, menjelaskan bahwa sebagian masyarakat 

yang ada disekitar danau rawa pening, berkaitan dengan pemanfaatan 

Eceng Gondok rata-rata dalam satu keluarga terjadi suatu pembagian 

kerja. Antara Ayah atau kepala keluarga, biasanya berperan sebagai 

pencari eceng gondok dari tengah danau, namun kadang kala pula juga 

dilakukan bersama anggota keluarga yang lain, baik itu anak maupun 

istri. Kemudian istri atau anak perempuan, berperan sebagai penjemur.  

Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa, aktivitas tersebut 

hanya dilakukan oleh satu orang saja, yaitu selain mencarinya sendiri 

ditengah danau, kamudian ia menjemurnya sendiri.  

 Aktivitas mencari dan menjemur eceng gondok kemudian 

menjualnya dalam keadaan kering ini seperti yang dilakukan oleh ibu 

Sarinah, dan beberapa masyarakat  yang tinggal di dusun Rowoganjar 

dan sekitarnya. Dengan dijual kering, masyarakat mendapatkan 

keuntungan berkisar antara Rp. 3500,- hingga Rp. 6000,- /Kg. Itu 

berarti ada selisih yang signifikan antara yang dijual langsung dalam 

kondisi basah dan yang dijual dalam kondisi kering. Dalam kondisi 

basah seperti yang telah disebutkan diatas, perkintalnya (100 Kg), jika 

harga bagus  hanya dihargai + Rp. 19.000,- /kintal. Sedangkan eceng 

gondok kering, dengan kualitas yang baik, per kilo nya dihargai sekitar 

Rp. 6000,-/Kg. Itu berarti jika masyarakat dapat mengumpulkan satu 

kintal eceng gondok kering, maka mereka bisa mendapatkan 

penghasilan Rp. 600.000,- /kintal.  

Gambar 6.3 

Bagan Pola Kering 

 

 
Aktivitas yang dilakukan dalam satu keluarga 

 

Pencari Eceng Gondok 

Pengrajin 

Pengepul Kering Penjemur 
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 Namun untuk mendapatkan satu kintal eceng gondok kering, 

masyarakat yang menggeluti usaha ini memerlukan beberapa kintal 

atau bongkok’an bengok basah. Lalu mereka menjemurnya hingga 

kadar airnya benar-benar tidak ada. Satu kintal eceng gondok basah, 

jika sudah kering mungkin hanya menjadi beberapa kilo saja atau  tidak 

sampai 10 Kg. Sebab jika dilihat dari struktur batang eceng gondok 

yang berongga, jika dalam kondisi basah ia mampu menyerap air 

sehingga menambah beban beratnya, namun jika sudah kering akan 

menjadi sangat ringan sekali, seperti berat busa spon. 

 Apabila dilihat dari waktu atau durasi dalam mendapatkan 

penghasilan melalui pola kering ini, tentunya ada jeda waktu yang 

relatif lebih lama jika dibandingkan dengan masyarakat yang langsung 

menjual dalam kondisi basah, yang bisa hari itu pula dinikmati. Namun 

jika menggunakan pola kering, masyarakat baru bisa menikmati 

hasilnya setelah eceng gondok kering yang mereka jemur dan 

kumpulkan jumlahnya sudah layak untuk dijual, dan itu membutuhkan 

waktu berhari-hari jika mengikuti alurnya dari nol. Namun hal 

tersebut bisa diatasi, seperti yang dilakukan oleh ibu Sarinah dan 

beberapa masyarakat yang ada di dusun Rowo Ganjar, yang menjual 

sedikit demi sedikit kepada pengepul dengan durasi penjualan yang 

tidak terlalu lama, karena adanya stok bahan baku.  

  

Pola Setengah Jadi 

Selain pola basah dan pola kering, ada juga pola pengolahan 

eceng gondok setengah jadi yang dilakukan oleh beberapa masyarakat 

di sekitar danau Rawa Pening. Aktivitas pengelolaan setengah jadi ini 

tidak sebanyak dilakukan oleh masyarakat, hanya beberapa orang saja 

yang mungkin punya banyak waktu luang, sabar dan tekun dalam 

menjalani aktivitas ini.  

Aktivitas mengolah dari mencari, menjemur dan menganyam 

hingga menjadi bahan baku setengah jadi ini seperti yang dilakukan 

oleh ibu Sayeti di dusun Kebun Bawang, Desa Kebun Dowo, Kec. 
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Banyu Biru. Meskipun ia mengaku bahwa pekerjaan ini dikerjakan 

hanya sebagai pekerjaan Samben atau pekerjaan sampingan selain 

bertani, namun pada kenyataannya pekerjaan ini hampir menjadi 

pekerjaan pokok yang ia kerjakan setiap hari dan menjadi sumber 

utama penghasilan ekonominya, selain bertani. 

Jika pekerjaan bertani yang ia katakan sebagai pekerjaan pokok, 

ia hanya baru bisa mendapatkan penghasilan sekitar 3 – 4 bulan, itupun 

jika hasil taninya berhasil. Namun jika hasil taninya gagal, akibat 

terserang hama atau karena meluapnya air Danau Rawa Pening akibat 

curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan banjir, dan 

merendam areal persawahaannya untuk beberapa hari, maka dapat 

dipastikan hasil tanam padinya pasti akan gagal panen. Sedangkan jika 

ia mengerjakan menganyam bengok, ia bisa mendapatkan penghasilan 

per tiga hari, atau mungkin bisa per dua hari tergantung dari 

ketekunan dan kerja kerasnya, dalam membuat anyaman bengok 

hingga penuh satu gulungan yang beratnya diperkirakan sekitar 7 Kg 

untuk dapat dijual kepada pengepul. 

Harga anyaman bengok juga sangat fluktiatif, tergantung dari 

musim dan permintaan pasar. Seperti yang telah dibahas pada kajian 

life history ibu Sayeti pada bab sebelumnya, bahwa per tiga hari ia bisa 

mendapatkan sekitar 7 Kg anyaman bengok, yang ia jual kepada si 

pengepul dengan harga Rp.5500/Kg, namun terkadang ia juga bisa 

menjual hingga harga Rp.8000,- / Kg nya. Itu berarti durasi ia 

mendapatkan penghasilan dari aktivitasnya mengolah eceng gondok, 

dibandingkan dengan aktivitasnya sebagai petani padi, jauh lebih 

menjanjikan. 

Jika dibuat dalam sebuah bagan, untuk mempermudah 

menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh ibu Sayeti dan beberapa 

warga yang menggeluti aktivitas ini adalah sebagai berikut : 
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 Pada bagan diatas dapat dijelaskan bahwa, aktivitas mencari, 

menjemur bahkan menganyam dikerjakan langsung dalam satu 

kelompok anggota keluarga. Misalnya aktivitas mencari menjadi tugas 

kepala rumah tangga bapak atau anak laki-laki, kemudian ketika 

menjemur dibantu oleh ibu atau anak perempuan, lalu setelah kering, 

dianyam oleh ibu dan anak perempuan. Atau seperti yang dilakukan 

oleh ibu Sayeti di dusun Kebun Bawang, aktivitas mencari eceng 

gondok dia lakukan bersama suaminya, dan dijemur bersama-sama, 

kemudian setelah kering ia menganyam sendiri kadang dibantu oleh 

anak perempuannya. 

Setelah menjadi anyaman seperti tali kepang, hingga mencapai 

bobot tertentu (rata-rata 7 Kg) baru kemudian dijual kepada Pengepul. 

Dari pengepul kemudian disetorkan lagi kepada pengrajin yang 

memesan bahan baku setengah jadi, untuk diteruskan menjadi barang-

barang produk kerajinan yang beraneka ragam. 

 

Pengrajin 

Pengepul Anyaman 

3. 
Menganyam 

Eceng Gondok 

2. Menjemur 
Eceng Gondok 

1.     Mencari 
Eceng Gondok 

Gambar 6.4 Bagan Pola Setengah Jadi 
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Pola Menjadi Barang Jadi 

Meskipun jarang dilakukan oleh masyarakat yang ada disekitar 

danau Rawa Pening, namun ada satu atau dua orang yang memang 

menggeluti aktivitas mengolah eceng gondok, menjadi barang jadi. Hal 

ini seperti yang dikerjakan oleh Bapak Slamet dan ibu Dian yang 

membuat usaha handycraft yang diberi nama “Syarina Production” 

dengan bahan baku eceng gondok.  

Meskipun awalnya hanya mengaku iseng-iseng mengolah eceng 

gondok yang bahan bakunya melimpah ruah di sekitar lingkungan  

desanya, namun berkat “keisengannya” ini, ia dapat menghidupi 

keluarga dan orang-orang disekitarnya dari kerajinan handycraft eceng 

gondok yang mereka kelola tersebut. 

Pola pengelolaan yang ia lakukan, awal mulanya ia mengerjakan 

pekerjaan hulu sampai hilir semuanya sendiri. Baik saat mencari eceng 

gondok ditengah danau, menjemurnya, menganyam hingga membuat 

barang jadi dan siap jual berupa kerajinan eceng gondok, seperti mobil-

mobilan, tempat tissue dan lain sebagainya. Bahkan sampai 

pemasarannya pun ia kerjakan sendiri. Namun sekarang, setelah apa 

yang ia kerjakan mendapat respon positif dari pasar maupun instansi 

pemerintah, usahanya tersebut semakin lebih maju dengan banyaknya 

permintaan pesanan dari berbagai daerah. 

Sekarang, usaha pak Slamet sudah menggunakan system 

kemitraan, dimana untuk memenuhi permintaan produksi, bahan 

bakunya sudah ada yang menstoknya melalui system kemitraan dengan 

masyarakat yang ada disekitarnya. Untuk bahan baku yang siap diolah 

langsung jadi bahan jadi, ia memesannya kepada tetangga sekitar yang 

telah mengolahnya menjadi anyaman bahan setengah jadi. Sehingga 

prosesnya jauh labih cepat, karena pengrajin yang bekerja di 

rumahnya, tinggal merangkainya sesuai dengan kreatifitas dan pesanan 

para pelanggan.   

Harga yang ditawarkan pun cukup beragam, mulai dari Rp. 

20.000,- an per buah hingga Rp. 3 jutaan per buahnya. Tentunya 
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dibandingkan dengan harga barang mentah atau setengah jadi, harga 

hasil produk handycraf milik pak Slamet ini tentunya memiliki nilai 

ekonomi yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan yang 

mengolahnya dengan cara pola basah, pola kering maupun pola 

setengah jadi. Aspek menentukan nilai jual bisa ditentukan oleh bentuk 

barang, baik besar atau kecilnya, sisi keindahan atau tingkat 

kreatifitasnya maupun tingkat kesulitan dalam proses pengerjaannya. 

Jika dilihat dalam skema atau bagan proses pengolahan eceng 

gondok yang dilakukan oleh Bapak Slamet ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.5 Bagan Pengelolaan Eceng Gondok, Langsung Menjadi Barang Jadi. 
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mengolah eceng gondok menjadi barang jadi, yang dilakukan oleh 
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dengan cara memberdayakan para tetangga yang ada disekitar 

lingkungan rumahnya. 

 Dengan system kemitraan ini, tentunya terjalin relasi sosial 

yang semakin terbangun yang didasarkan kepada sistem kepercayaan 

dan rasa saling membutuhkan. Dengan demikian, relasi akan semakin 

terbangun dengan semakin bertambahnya permintaan produk-produk 

kerajinan dari bahan baku eceng gondok. 

 

Pengelolaan Tanah Gambut 

 Aspek ekonomi di Rawa Pening, tidak sekedar berkaitan 

dengan pola-pola pengelolaan eceng gondok yang ada dipermukaan air 

saja, namun yang ada didasar airnya pun juga menjadi kajian ekonmis 

sendiri bagi masyarakat yang ada disana. Tanah gambut Rawa Pening, 

sudah menjadi komoditas ekonomi yang telah ditambang dan dijual 

belikan sejak dari puluhan tahun yang lalu. Tanah gambut ini menjadi 

incaran para pengusaha yang bergerak di bidang budidaya jamur, atau 

budi daya bidang pertanian lain yang menggunakan tanah gambut dari 

Rawa Pening sebagai media tanam atau pupuk kompos yang dapat 

meningkatkan produksi pertaniannya. Oleh sebab itulah, permintaan 

akan tanah gambut dari Rawa Pening jumlahnya sangat banyak, 

sehingga setiap hari ada ratusan kubik ton tanah gambut yang dibawa 

keluar dengan puluhan truk menuju sentra-sentra pertanian seperti di 

daerah Dieng Wonosobo atau di kota Batu Malang Jawa Timur.  

Dengan banyaknya permintaan itu, tentunya dapat memutar 

ekonomi masyarakat yang ada disekitar danau Rawa Pening, khususnya 

mereka yang berkecimpung dalam upaya memanfaatkan tanah gambut, 

baik sebagai penambang, pengangkut, maupun sebagai pengepul tanah 

gambut. Seperti yang telah di sebutkan di awal  bahwa ada dua titik 

penampungan tanah gambu di sekitar danau Rawa Pening yaitu di desa 

Rowoboni yang tepatnya berada di komplek TPI Bukit Cinta, dan di 

dusun Sumurup desa Asinan Kec. Tuntang. Kedua titik pengepulan ini 

mempunya pola pengelolaan yang berbeda. 
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Pada bagan di atas digambarkan mengenai pola pengelolaan 

penambangan tanah gambut yang ada di komplek TPI Bukit Cinta desa 

Rowoboni Kec. Banyubiru.  Dimana dalam bagan tersebut menjelaskan 

mengenai system pengelolaan tanah gambut yang hanya di kelola oleh 

Kepala Desa Rowoboni berdasarkan hasil kontrak kerjasama dengan 

pengusaha pembudidaya jamur dari kota Malang Jawa Timur. Kontrak 

kerjasama  ini baru berlangsung dari tahun 2013, selama 5 tahun 

perpanjangan masa kontrak. Hasil dari kerjasama tersebut, mewajibkan 

kepala desa dengan memberdayakan masyarakat di sekitar danau Rawa 

Pening untuk menambang tanah gambut, dan disetorkan ke pengusaha 

tersebut. Investor hanya menyediakan peralatan berupa 10 perahu 

tongkang beserta mesinnya, sedangkan kepala desa menyediakan 

tenaga penambang, kuli angkut, dan lahan penampungan sementara. 

Untuk urusan di lapangan, kepala Desa Rowoboni menugaskan Pak 

Sugiono sebagai pengawas dan yang membayar para penambang dan 

kuli angkut.  

Gambar 6.6 Bagan Pengelolaan Tanah Gambut di Komplek TPI Bukit Cinta, 

Desa Rowoboni Kec. Banyubiru 
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Untuk setiap perahu tanah gambut yang disetorkan oleh para 

penambang, Kepala Desa Rowoboni melalui pak Sugiono membayarnya 

dengan jumlah uang Rp.80.000,- / perahu langsung ke penambang. 

Namun biaya oprasional seperti bensin untuk mesin perahu menjadi 

tanggungan si penambang. Fasilitas perahu dan mesin sudah disediakan 

oleh juragan pengepul, penambang hanya mengeluarkan uang bensin 

sekitar Rp. 15.000,- untuk menjalankan mesin selama satu hari 

penambangan. Sehingga apabila dalam satu hari ia hanya mampu 

mendapat satu perahu maka yang ia bisa bawa pulang adalah 

Rp.80.000,- dikurangi  Rp.15.000,- sama dengan Rp. 65.000,-, namun 

terkadang mereka bisa pergi dua kali menambang dalam sehari, dengan 

catatan waktu bongkar muat dari perahu ke tempat penampungan 

cepat dan lancar, kemudian jarak tempuh ke lokasi penambangan tidak 

terlalu jauh, dan tanah gambutnya muncul dipermukaan air, sehingga 

lebih mudah dan cepat dalam melakukan penambangan dibandingkan 

apabila tanah gambutnya berada didalam dasar danau.  

Sedangkan system pengelolaan tanah gambut di dusun 

Sumurup desa Asinan, agak berbeda dengan yang di desa Rowoboni. 

Jika di desa Rowoboni dikelola oleh Kepala Desa dengan system 

kontrak kerjasama dengan pengusaja jamur di Malang, namun di dusun 

Sumurup, tidak ada kontrak khusus dengan para pengusaha. Di dusun 

ini ada beberapa juragan tanah gambut yang bebas menjual kepada 

siapa saja pembeli yang akan memanfaatkan tanah gambut tersebut, 

baik dalam porsi kecil maupun besar. Namun biasanya mereka sudah 

punya langganan masing-masing, yang biasanya dapat menyetor bahan 

baku tanah gambut kepada pengusaha langganannya tanpa perlu surat 

kontrak resmi, seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Rowoboni 

dengan pengusaha yang ada di Malang Jatim.  

Rata-rata setiap juragan punya anak buah para penambang 

masing-masing, namun ada juga para penambang lepas yang bebas 

menjual hasil tambangnya kepada para juragan tanah gambut, sesuai 

dengan kesepakatan-kesepakatan diantara mereka. Jika di Desa 

Rowoboni setiap perahunya di hargai Rp.80.000,- di dusun Sumurup 
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ini setiap perahunya hanya dihargai Rp.50.000,-/perahu. Namun 

fasilitas perahu, seperti mesin dan bensin sudah menjadi tanggungan 

dari para juragan. Sehingga penambang dapat penghasilan bersih Rp. 

50.000,- tanpa potongan. Selain hanya sebagai penambang, untuk 

menambah penghasilan, terkadang mereka juga masih menjadi kuli 

angkut dari perahu ke penampungan, atau dari penampungngan 

sementara tanah gambut ke bak truk, seperti yang telah dibahas pada 

bab sebelumnya. Aktivitas pola pengelolaan tanah gambut di dusun 

Sumurup seperti yang digambarkan dalam bagan pola di bawah ini : 

 

Gambar 6.7 Pola Pengelolaan Tanah Gambut di Dusun Asinan, Desa Sumurup 

Kec. Tuntang 

 

Meskipun memiliki pola yang berbeda dengan pola pengelolaan 

eceng gondok, tanah gambut sebenarnya mempunyai kontekstual 

penyebab masalah yang hampir sama dengan eceng gondok di Rawa 

Pening yaitu sama-sama penyebab pendangkalan danau, dan 

pengganggu transportasi air karena dapat menyebabkan perahu kandas 

diatasnya. Namun dengan upaya penambangan yang cukup marak di 
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sekitar Rawa Pening, sedikit demi sedikit pengurangan sedimentasi 

akibat banyaknya tanah gambut tersebut bisa sedikit teratasi.   

  

Kajian Komodifikasinya  

 Mengacu kembali tentang pokok pembahasan yang dicari 

dalam penelitian ini adalah penulis ingin mendiskripsikan tantang studi 

kasus  komodifikasi eceng gondok, dimana komodifikasi dimaknai 

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). Atau dalam 

ekonomi politik Marxis, komodifikasi terjadi ketika nilai ekonomi yang 

ditujukan untuk sesuatu yang sebelumnya tidak dipertimbangkan 

dalam istilah ekonomi, seperti ide, jenis kelamin termasuk dalam hal 

ini adalah eceng gondok. Jadi komodifikasi mengacu pada perluasan 

perdagangan pasar sebelumnya daerah non-pasar, dan untuk perawatan 

hal seolah-olah mereka adalah komoditas yang bisa diperdagangkan. 

Eceng gondok, dipahami sebagai tanaman gulma yang tidak ada 

nilainya. Keberadaannya di danau-danau atau areal perairan baik 

sungai maupun saluran air lebih banyak memberikan dampak yang 

negatif, karena mengakibatkan penurunan fungsi danau, akibat 

pendangkalan dan percepatan penguapan serta memperkumuh 

pemandangan dan mengganggu transportasi air, menyumbat aliran air 

dan lain-lain.  

Komodifikasi eceng gondok, merupakan kontruksi dalam 

memaknai perubahan nilai dari tanaman gulma yang tidak ada 

harganya, namun melalui proses pengelolaan dan pemanfaatan 

sehingga memberikan nilai tersendiri untuk bisa diperdagangkan, atau 

memiliki nilai ekonomi.  

 Dari beberapa pola pengelolaan eceng gondok yang telah kita 

bahas diatas menunjukan bahwa, nilai nol (0) dari eceng gondok yang 

merupakan tanaman gulma, telah berubah menjadi nilai puluhan, 

ratusan bahkan jutaan rupiah yang bisa didapat dari eceng gondok. 
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Dalam hal ini penulis ingin menunjukan perubahan nilai dari setiap 

proses pengolahan eceng gondok, meskipun informasi yang penulis 

dapat masih sepotong-sepotong dari para narasumber, namun dari 

beberapa narasumber dan hasil observasi dilapangan yang telah penulis 

lakukan, maka dapat didiskripsikan sebagai berikut : 

Tabel 6.1. 

Perbandingan Nilai Harga / Kg Dalam Tiap Pola Pengelolaan Eceng Gondok 

No Pola 
Pengelolaan  

Harga 
/Kg 

Durasi 
Waktu 

Keterangan 
Proses 

Total 
Pendapata

n 

1 Pola Basah Rp.200,- 1 hari Per hari rata-rata 
dapat 10 bongkok 
(1 bongkok = + 50 
Kg = Rp. 10.000,-) 

Rp.100.000
,-  

2 Pola kering Rp.5000,
- 

5 hari Siap jual jika bobot 
keringnya berkisar  
antara 30Kg s/d 50 
Kg 

Jika per 50 
Kg baru 
jual = Rp. 
250.000  

3 Pola 
setengah jadi 

Rp. 7500 7 hari  1 hari mencari 
eceng gondok, 5 
hari menjemur, dan 
2 hari 
mengkepang.  
Siap jual jika 
bobotnya berkisar 7 
Kg 

Jika per 7 
Kg baru 
dijual maka 
penghasila
nnya 
sekitar Rp. 
52.500,- 

4 Pola barang 
jadi 

Harga 
per unit 
yg 
termurah 
Rp.20.00
0,- 

1 hari  Bahan baku barang 
setengah jadi 
sudah disiapkan 
mitra, tinggal 
merangkai. Untuk 
produk sederhana 
per harinya bisa 
menghasilkan 
beberapa puluh 
buah 

Omset 
perbulan 
bisa 
mencapai 
Rp.20 
jutaan 

Keterangan : harga per Kg, diambil pada tataran harga tertinggi dipasaran. Kecuali pola 

barang jadi, penentuan harga ditentukan oleh bentuk, keindahan, dan kesulitan dalam 

pengerjaannya. 
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 Dari tabel diatas, dapat dilihat perbandingan harga dalam 

perkilo gramnya (/Kg) mempunyai perbandingan yang sangat 

signifikan.  Namun tentunya masing-masing punya kesulitan yang 

berbeda-beda, dan sisi keuntungan yang berbeda pula. Seperti misalnya 

dalam pola basah, harga per Kg nya hanya dihargai Rp.200,- saja, 

namun dalam sehari petani eceng gondok jika secara fisik kuat dapat 

mengumpulkan hingga 10 s/d 12 bongkok. Tiap bongkok rata-rata 

bobotnya 50 Kg jika rata rata per hari dapat 10 bongkok, maka 

penghasilan yang langsung didapat disaat itupula adalah Rp.100.000,- 

kesulitanya adalah, butuh tenaga yang eksra kuat. Hampir semua yang 

mengerjakan pekerjaan ini adalah kaum laki-laki, karena untuk 

menaikkan dan menurunkan serta mengangkat tiap bongkokan hingga 

ketempat pengepul, dikerjakan oleh petani sendiri dan butuh tenaga 

yang kuat. Belum lagi kesulitan karena susahnya menembus eceng 

gondok yang padat di tengah danau, dan panasnya terik matahari yang 

dapat membakar kulit.  

 Untuk pola kering, dari tabel diatas harganya memang lebih 

mahal dibandingkan dalam pola basah jika dihitung dalam per Kg-nya. 

Namun durasi waktu lebih lama, dan perlakuannya pun berbeda. 

Meskipun dalam hitunganya untuk siap jual dari basah hingga kering 

adalah sekitar 5 hari, namun dengan adanya stok bahan yang sudah 

kering yang sudah dikumpulkan pada hari-hari sebelumnya, penjemur 

eceng gondok bisa menjual hampir tiap hari, sedikit demi sedikit 

kepada pengepul. Karena pengepul akan menerima berapapun yang 

dijual oleh penjemur. Biasanya penjemur tidak mematok sehari harus 

dapat berapa bongkok untuk dijemur, hal ini juga dipengaruhi oleh luas 

tidaknya lahan jemur yang dimiliki. Terkadang mereka hanya 

menjemur di halaman rumah, dipinggir-pinggir jalan atau di pematang 

sawah. Sehingga jumlahnya juga disesuaikan dengan kapasitas lahan 

jemur yang digunakan.  Selain itu juga disesuaikan dengan tempat 

penyimpanan eceng gondok kering yang dimiliki untuk menimbun 

sementara sebelum dijual ke pengepul.  
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 Sedangkan untuk yang mengelola setengah jadi atau yang 

menganyam, harga per kilonya pun juga lebih mahal yaitu Rp. 7500,- 

bahkan bisa mencapai Rp.8000,-/Kg-nya, jika dibandingkan dengan 

harga pada pola-pola sebelumnya. Meskipun ada yang membeli dahulu 

dalam kondisi basah kemudian di jemur lalu baru dianyam, atau 

membeli dalam kondisi kering kemudian baru dianyam, namun rata-

rata masyarakat yang ada di sekitar danau Rawa Pening memilih untuk 

mencari sedikit demi sedikit eceng gondok basah, kemudian 

menjemurnya sendiri dan kemudian baru menganyamnya. Karen jika 

dihitung-hitung apabila harus membeli bahan bakunya untuk dianyam, 

keuntungan yang didapatnya lebih sedikit, sedangkan kapasitas tenaga 

untuk menganyam pun juga terbatas. Sehingga dengan melakukan 

pekerjaan itu sendiri, artinya dikerjakan dalam kelompok keluarga, 

modal yang dikeluarkan tidak banyak sehingga dapat meraih hasil yang 

lebih baik. Jika satu orang dalam 2 – 3 hari dapat 7 Kg anyaman eceng 

gondok, apabila dalam satu keluarga yang terdiri dari minimal 3 orang 

melakukan bersama-sama maka dapat terkumpul sekitar 21 Kg dalam 

waktu 2 – 3 hari, yang dikerjakan secara samben (sambilan). Itu berarti 

penghasilan dalam keluarga tersebut jika harga tertingginya Rp. 8000,-

/Kg maka mereka mendapat penghasilan Rp.168.000,- per 2 atau 3 hari 

kerja. Apabila waktu kerjanya dari pagi sampai sore untuk menganyam, 

mungkin jumlah yang dihasilkan pun juga akan lebih banyak. 

 Sedangkan bagi yang menggeluti pola jadi, tentu nilai nya jauh 

lebih tinggi lagi. Harga jual tidak lagi ditentukan oleh berat atau /kg-

nya, tetapi ditentukan oleh bentuk, besar kecilnya, keindahannya, 

keunikannya, tingkat kesulitan dalam pengerjaannya, dan rame 

tidaknya permintaan pasar terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga 

para pengrajin, bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah dalam 

satu bulan, jika pemasarannya lancar. Omset keuntungan yang 

diperoleh tentunya masih dipotong oleh biaya produksi dari tiap unit 

barang yang dihasilkan. Misalnya sebuah tas dari eceng gondok seharga 

Rp.200.000,- maka untuk membuatnya dibutuhkan sekitar  4  Kg 

anyaman bahan setengah jadi eceng gondok yang dibeli ke penganyam 

seharga Rp. 7500,- / Kg-nya, berarti pengrajin mengeluarkan Rp. 



110 
 

30.000,- untuk bahan bakunya. Kemudian bahan-bahan lain yang 

dibutuhkan misalnya benang, jarum, dan pernak-pernik lain untuk 

hiasanya dengan biaya sekitar Rp.25.000,- kemudian ongkos tenaga 

kerja, atau mungkin jika dikerjakan sendiri, dapat menekan ongkos 

tenaga kerja sehingga jika dihitung biaya produksi sekitar Rp.60.000,- 

maka keuntungan yang didapat sekitar Rp.140.000,- dari harga 

penjualannya.  

 Dengan demikian jika dilihat dari perbedaan harga-harga 

tersbut, dapat diilustrasikan mengenai komodifikasi eceng gondok pada 

gambar bagan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modal Sosial Dalam Rantai Nilai Eceng Gondok 

 Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa keberadaan 

eceng gondok di Rawa Pening mempunyai dua sisi yang saling bertolak 

belakang. Di satu sisi, keberadaanya merupakan tanaman gulma yang 

harus diberantas dan dibersihkan dari perairan danau Rawa Pening, 

karena tingkat pertumbuhannya yang cepat dan tidak terkendali 

Gambar 6.8 Perbedaan Nilai Hasil Komodifikasi Eceng Gondok 
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sehingga menutupi areal perairan yang dapat mengganggu transportasi 

air, memperkumuh pemandangan dan mengakibatkan pendangkalan 

dasar danau. Namun disisi yang lain, keberadaannya justru 

memberikan keuntungan tersendiri bagi sebagian masyarakat yang 

tinggal di sekitar danau Rawa Pening dan bagi para pengrajin atau 

pebisnis yang menggeluti bisnis kerajinan eceng gondok.  

 Dilihat dari sisi kemanfaatannya, eceng gondok yang 

merupakan tanaman gulma yang memenuhi areal danau hingga sampai 

pada etalase toko lalu diminati oleh para konsumen, telah melewati 

beberapa proses yang melibatkan hubungan relasi, norma dan struktur 

diantra para aktor yang terlibat didalamnya.  Modal sosial yang terjadi 

disini jika menggunakan pandangannya Piere Bourdieu, dengan konsep 

habitusnya, “kira-kira” jika dijabarkan adalah sebagai berikut: 

 Pada pemanfaatan eceng gondok ini terjadi hubungan 

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

mempengaruhi, tidak saling menafikan, tetapi saling bertaut dalam 

sebuah praktik sosial. Agen disini adalah para pengusaha yang bergelut 

dibidang kerajinan handricraft yang terbuat dengan bahan baku eceng 

gondok. Untuk dapat memenuhi tuntutan permintaan pasar, tentunya 

ia harus menjalin kerjasama kepada si penyedia bahan baku, yaitu 

pengepul batang-batang eceng gondok, dan si pengepul sendiri juga 

harus menjalin relasi kerjasama dengan para pencari batang eceng 

gondok yang ada di tengah danau.  

 Hubungan antar relasi ini, tidak hanya sekedar pada 

kepentingan aspek ekonomi saja, namun lebih pada bagaimana menjaga 

kepercayaan. Habitus yang terbentuk adalah bagaimana masing-masing 

saling menjaga hubungan antar relasi ini. Karena, antar agen dan 

pelaku, sebenarnya tidak ada hubungan seperti majikan dan buruh. 

Antara pengusaha pengrajin dan pengepul serta pencari eceng gondok, 

mereka berdiri sendiri-sendiri. “Kemungkinan” tidak ada ikatan formal 

yang mengatur seorang pencari eceng gondok harus menjual ke 

pengepul A atau pengepul B, demikian pengepul A harus menjual ke 

pengusaha C. Nampaknya disini sudah terjalin sistem kepercayaan, 
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yang melibatkan batin, melalui sistem langganan. Ada kemungkinan 

pengepul B mau membeli batang-batang eceng gondok tersebut dengan 

harga lebih tinggi, namun karena para nelayan atau pencari eceng 

gondok ini biasa menjualnya kepada pengepul A, maka ia akan tetap 

menjualnya kepada pengepul A. Kecuali jika ada hal yang mendesak, 

kemungkinan ia akan menjualnya ke pengepul B. Hal ini seperti yang 

digambarkan pada bagan dibawah ini : 

 Gambar bagan tersebut, menggambarkan mengenai networking 

yang terbangun antara pengusaha hingga ke petani pencari eceng 

gondok, meskipun tidak ada hubungan secara langsung dari pengusaha 

besar ke petani, namun melalui rantai net working alur proses dari 

gulma di tengah danau, hingga sampai ke konsumen yang sudah dalam 

bentuk hasil produk kerajinan dalam berbagai bentuk, dapat terjadi. 

  

Gambar 6.9 Konsep Social Capital Pemanfaatan Eceng Gondok 



113 
 

Tanda panah putus-putus dari petani ke pengepul basah, 

menggambarkan bahwa semua petani sebenarnya bebas untuk 

menyetorkan hasil panennya kepada pengepul mana saja, namun 

biasanya petani lebih memilih menyetorkannya ke para langganannya 

(garis tidak putus-putus), begitupun selanjutnya proses itu bergulir dari 

pengepul basah hingga sampai ke pengrajin dan ke distributor, 

begitupun sebaliknya dari pengusaha hingga ke petani, ada jalinan 

rantai kerja sama yang hanya diikat dengan perasaan saling percaya, 

yang disebut Bourdieu sebagai konsep habitus. Sehingga praktek modal 

sosial  dalam ranah pengelolaan eceng gondok ini adalah habitus yang 

dibungkus dalam konsep langganan dipadu dengan modal ekonomi 

yang menggerakkan proses produksi dalam praktek pengelolalan eceng 

gondok.  

 Dalam praktik social capital milik Bourdieu, lebih menekankan 

pada aspek modal. Yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial 

dan modal simbolik. Dalam praktik rantai nilai eceng gondok bagi 

masyarakat di sekitar danau rawa pening, ke empat modal tersebut juga 

merupakan bagian yang ada didalamnya. Modal ekonomi, tentu saja ini 

merupakan faktor utama dalam menggerakkan rantai nilai eceng 

gondok. Jika tidak ada modal ini, eceng gondok akan tetap menjadi 

tanaman gulma, yang tidak punya nilai ekonomi. Melalui modal 

ekonomi pengusaha membeli produk-produk kerajinan kepada 

pengrajin, keuntungan dari si pengrajin di belikan bahan baku kepada 

pengepul, demikian pula si pengepul akan menyisihkan labanya untuk  

membeli bahan baku tersebut kepada para pencari atau nelayan yang 

mencari eceng gondok di tengah danau.  
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 Modal budaya, dan modal sosial atau jejaring secara otomatis 

mengikuti. Dimana modal budaya adalah merupakan bagian integral 

dalam masyarakat lokal, yang menekankan pada aspek kearifan lokal 

yang terbentuk antar relasi. Sementara modal simbolik, lebih 

menekankan pada status sosial, bisa dalam bentuk pencapaian secara 

ekonomi, atau konsep pembeda antara petani, pengepul (juragan), atau 

penganyam dan pengrajin seperti digambarkan pada bagan 11 diatas. 

 Sebenarnya, social capital dalam rantai nilai pemanfaatan eceng 

gondok ini lebih tepat jika dilihat menurut pandangannya Aljandro 

Portes, karena baginya secara konsensus social capital dimaknai sebagai 

kemampuan dari aktor-aktor untuk bisa mendapatkan keuntungan dari 

keanggotaan dalam jejaring sosial dan struktur sosial lainnya.  

• status sosial 

•Sdh dapat membeli 
motor 

•Dapat Membangun 
rumah dll 

•Hubungan antar 
relasi yang 
membentuk habitus 

•Kearifan lokal 

•Tepo sliro 

•Ewuh perkewuh 

•Pengusaha 

•Pengepul  
•Yang punya kepentingan 

ekonomi dalam 
pemanfaatan ecenng 
gondok 

Modal 
Ekonomi 

Modal Budaya 

Modal simbolik Modal Sosial 

Bagan 6.10 Praktek social capital Brodieu yang menekankan pada 4 modal 

(ekonomi, budaya, sosial dan simbolik) 
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 Jika dikaitkan pada setiap aktor yang ada dalam rantai nilai ini, 

mereka telah menyepakati sebuah konsensus bersama, dalam sebuah 

jejaring rekanan bisnis untuk saling mendapatkan keuntungan secara 

materi antara yang satu dengan yang lain, sesuai dengan peran yang 

dilakukannya. 

 Dengan demikian, aspek modal sosial mengedepankan pada  

suatu solidaritas sosial yang terbangun berdasarkan pada kesadaran 

kolektif, karena memiliki rasa saling percaya, asas timbal balik dan 

suatu jaringan social.1  

 

Gambar 6.11 Solidaritas Sosial yang Membangun Modal Sosial 

 

 Meskipun dalam kehidupan bermasyarakat semakin komplek 

dan kepentingan yang saling berfariatif, tetapi keberadaan modal sosial 

dapat menjebatani hal-hal tertentu yang dirasa sebagai sebuah tujuan 

bersama.  Seperti halnya dalam pengolahan eceng gondok, baik yang 

dikelola secara kolektif maupun yang dikelola secara individu. Seperti 

yang telah diulas pada bab-bab sebelumnya dan yang diulas diatas pada 

                                                           
1
 Soetomo (2003)  
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kajian aspek ekonomi. Bahwa pada pengelolaan eceng gondok terdapat 

sebuah kerjasama antar semua aktor yang terlibat didalamnya. 

Kemudian kerjasama tersebut, meskipun pada awalnya hanya 

berdasarkan pada kepentingan pribadi (kepentingan mendapat income 

individu) namun pada akhirnya membentuk sebuah jaringan kerjasama 

yang besar, dimana setiap aktor dalam jaringan tersebut mempunyai 

peran yang berbeda-beda, dan mendapatkan income (secara ekonomi) 

yang berbeda-beda pula, berdasarkan pada peran yang dimainkan oleh 

masing-masing aktor tersebut. Dalam artian mereka saling memberi 

keuntungan satu sama lain, baik yang mengelola di hulu (yang mencari 

eceng gondok) sampai yang mengelola di hilir (pengrajin/penjual 

produk eceng gondok). 

 Pada setiap pola yang telah didiskripsikan diatas, menjelaskan 

adanya sebuah jaringan kerjasama, yang terbangun berdasarkan rasa 

kepercayaan. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Cohen dan Prusak 

(2001), social capital merupakan suatu kesediaan melakukan hubungan 

aktif antara seseorang yang meliputi; kepercayaan, kerjasama yang 

saling menguntungkan, berbagai nilai dan perilaku yang mengikat 

setiap anggota jaringan dan kemasyarakatan juga kemungkinan 

membuat kerjasama. Berdasarkan pada padangan Cohen dan Prosak 

tersebut, jika dikaitkan dengan pola pengelolaan eceng gondok baik 

dari pola basah, dimana petani hanya mencari dari tengah danau 

kemudian dikumpulkan ditepi lalu kemudian langsung dijual kepada 

pengepul. Namun aktifitas tersebut tidak hanya berhenti pada si 

pengepul saja, tetapi masih ada rantai proses yang terus berlanjut, 

hingga eceng gondok tersebut sampai pada ditangan pembeli akhir. 

Untuk sampai pada tahap tersebut, dibutuhkan sebuah hubungan aktif 

antara si pencari eceng gondok (petani eceng gondok) dan pengepul, 

yang dilandaskan pada rasa kepercayaan. Dalam konteks ini disebut 

sebagai “langgganan”, karena antar  pengepul punya langganan petani 

eceng gondok yang berbeda-beda, yang siap menyetor hasil panen 

eceng gondoknya kepada dia (pengepul) yang sudah menjadi 

langganannya.  Begitu pula si pengepul eceng gondok basah, punya 

“langganan” tersendiri lagi kepada siapa yang menjadi mitra 
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kerjasamanya untuk menyetorkan hasil mereka mengepul (membeli) 

eceng gondok basah dari petani. Langganan tersebut bisa langsung 

kepada si pengrajin yang punya lahan jemur sendiri, dan memang 

sengaja membeli dalam kondisi basah, atau bisa juga langganan tersebut 

adalah si penjemur, yang hanya membeli eceng gondok basah 

kemudian ia membuka jasa menjemur saja, kemudian menjualnya lagi 

kepada pengolah setengah jadi atau langsung kepada si pengrajin 

barang jadi. 

 Definisi “langganan” maupun “pelanggan” merujuk pada 

seseorang (individu), rumah tangga, perusahaan atau instansi yang 

membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Atau kata 

ini sering pula diartikan untuk seseorang yang terbiasa dan sering 

membeli barang atau memakai jasa pada satu tempat tertentu (bisa 

berupa toko, orang tertentu, atau perusahaan).2 Langganan dalam 

konteks modal sosial dapat bermakna sebagai kepercayaan (trust) yang 

diberikan seseorang kepada orang tertentu, kelompok atau perusahaan 

untuk membangun sebuah kerjasama (jejaring), yang dapat tercipta 

suatu sinergi untuk mendapatkan untung secara bersama-sama. Sebab 

langganan atau pelanggan, berarti orang yang sering atau tetap 

menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, yang didasarkan pada 

rasa percaya. 

 Rasa kepercayaan seseorang terhadap langganannya bisa 

didapatkan melalui beberapa faktor. Antara lain adalah karena sudah 

cukup kenal lama dan dekat, sudah mengetahui karakter satu sama lain, 

sehingga kepercayaan itu bisa muncul. Ada juga karena merasa lebih 

nyaman, atau mungkin karena harga jual atau beli yang ditawarkan 

bagus, dan selalu member kemudahan-kemudahan dalam hubungan 

kerjasamanya, atau bisa juga karena jarak atau akses yang mudah. 

Dalam hubungan berlangganan ini, merupakan kontruksi sosial yang 

terbangun untuk  saling menghidupkan satu sama lain. Meskipun 

terkadang harga yang ditawarkan lebih rendah daripada yang lain, 

                                                           
2 Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggan,  dan 
http://www.bahasaindonesia.net/langganan  diakses tgl 27 Juli 2014. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggan
http://www.bahasaindonesia.net/langganan
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namun karena sudah menjadi langganan ia akan tetap menjual atau 

membeli kepada yang sudah menjadi langganannya. Langganan juga 

berbicara tentang tentang sebuah ikatan, meskipun tidak formal. Ada 

rasa perkewuh (perasaan tidak enak hati) jika harus menjual atau 

membeli dari orang lain yang tidak langganannya. 

 

Sustainable Development Dalam Kontek Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Eceng Gondok 

 Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, 

dapat diartikan sebagai upaya dalam melakukan pembangunan saat ini 

dengan berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 

mengorbankan pemenuhan kebutuhan pada generasi yang akan datang. 

Dengan demikian salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk 

pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memelihara kondisi 

lingkungan atau memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah hancur 

tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan 

sosial. 

 Berdasarkan pada laporan KTT dunia 2005, pembangunan 

berkelanjutan dijabarkan dalam tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial 

dan lingkungan yang ketiganya saling bergantung dan memperkuat. 

Oleh sebab itu, pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi 

pada isu-isu lingkungan saja, namun lebih luas dari pada itu, 

pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan, yaitu 

kebijakan pembangunan ekonomi, kebijakan pembangunan sosial dan 

kebijakan perlindungan lingkungan. Dalam dokumen PBB terutama 

yang merupakan hasil dari World Summit 2005 menyebutkan tiga hal 

dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong dari 

pembangunan berkelanjutan. 
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Gambar 6.12 Tiga Pilar Penopang Konsep Pembangunan Berkelanjutan 

 

 Dalam kaitanya pada pengelolaan dan pemanfaatan eceng 

gondok, tentunya tiga aspek yang menjadi tiang utama pembangunan 

berkelanjutan tersebut saling berkaitan. Seperti yang telah dijabarkan 

pada bab terdahulu di awal, disebutkan bahwa eceng gondok menjadi 

tanaman gulma yang pertumbuhannya sudah  tidak dapat dikendalikan 

di danau Rawa Pening, sehingga dapat mengganggu dan merusak 

ekologi danau Rawa Pening. Kerena mengakibatkan pendangkalan 

danau, mengurangi kualitas Ph air dan lain-lain. Namun aspek 

pembangunan ekonominya, banyak masyarakat sekitar yang malah 

memanfaatkan eceng gondok sebagai sumber utama pendapatan 

ekonomi mereka, dan menjadi sumber bahan baku utama untuk 

berbagai macam pruduk kerajinan, yang pemasaranya sudah mencapai 

manca Negara.  

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, 
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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.  

Selain itu, endapan eceng gondok yang mati dan membusuk di 

dasar danau dan membentuk tanah gambut membuat keberlanjutan 

pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial pada masyarakat 

disekitar. Karena tanah gambut tersebut punya nilai ekonomi 

tersendiri, yang banyak ditambang dan dijual untuk media budidaya 

jamur yang seperti yang banyak dikembangkan didaerah Dieng 

Wonosobo dan di daerah Kota Malang Jawa Timur dan jumlah tanah 

gambut di Rawa Pening hampir tak terbatas, karena selama areal 

perairan tersebut masih banyak ditumbuhi oleh tanaman eceng 

gondok, maka tanah gambut pun akan tetap selalu ada. Karena ia 

berasal dari sisa-sisa pembusukan kandungan organik eceng gondok 

yang mati dan tenggelam didasar danau.  Sehingga sudah sejak dari 

jaman dahulu hingga sekarang, stok tanah gambut yang ada di dasar 

danau tidak akan pernah habis, meskipun setiap hari ada ratusan kubik 

yang diangkat didarat melalui perahu-perahu tongkang penambang. 

Kehadiran para penambang tanah gambut ini juga memberikan 

dampak positif bagi keberlanjutan ekologi danau Rawa Pening, karena 

bisa membantu memperlambat pendangkalan danau dengan cara 

mengambil tanah gambut tersebut. Melalui penambangan tanah 

gambut tersebut juga memberikan dampak pembangunan sosial bagi 

masyarakat sekitar. Yaitu dengan membuka akses lapangan kerja, 

sehingga mengurangi  masalah pengangguran dan masalah-masalah 

sosial lainnya.  
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Keberadaan eceng gondok sebagai tanaman pengganggu atau 

gulma di Rawa Pening, nampaknya jika dilihat dari kemanfaatannya 

tidak layak untuk dimusnahkan secara habis, yang perlu dilakukan 

cukup dikendalikan saja pertumbuhannya dengan upaya-upaya 

pengendalian, misalnya dengan mengentaskan atau mengangkat 

beberapa bagian,  atau dengan mengekploitas secara besar dan kontiniu 

untuk keperluan industry kerajinan, maupun digunakan sebagai bahan 

baku energy alternative biogas. Sehingga tiga pilar penopang 

pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, 

pembangunan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan dapat terus 

berjalan seiringan.  

Eceng gondok tidak hanya  memberi peluang tentang 

keberlanjutan ekonomi dari hasil pengelolaanya menjadi barang-

barang kerajinan saja, atau humusnya yang menjadi tanah gambut dan 

dapat dijual kepada para pembudidaya jamur, tetapi eceng gondok juga 

memberi peluang terhadap keberlanjutan energy yang sumbernya 

berasal dari hasil pengolahan eceng gondok itu sendiri. 

Gambar 6.13 Sustainability Development Eceng Gondok di Rawa Pening 
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Sudah ada beberapa penelitian dan percobaan yang 

menyatakan berhasil dalam mengupayakan sumber energy dari eceng 

gondok yaitu diolah menjadi biogas. Meskipun saat dilapangan 

ditemukan salah satu digester biogas yang mangkrak akibat tidak 

terpakai, namun tentunya masih ada beberapa masyarakat yang benar-

benar memanfaatkan eceng gondok untuk sumber energy biogas, yang 

dapat digunakan untuk bahan bakar memasak, penerangan dan lain-

lain.  

 Selain itu inovasi dan pengembangan eceng gondok menjadi 

bahan baku pembuatan biogas juga terus dikembangkan melalui 

berbagai program penelitian baik dari beberapa perguruan tinggi yang 

ada di sekitar Rawa Pening, LSM maupun Pemerintah setempat. 

Inovasi-inovasi pengembangan tersebut seperti mencampur cacahan 

eceng gondok dengan tanah gambut, atau dengan kotoran hewan.  

 Namun sayangnya, masih sedikit masyarakat yang mau 

menggunakan sumber energy alternative biogas dari eceng gondok. 

Alasan umum yang dilontarkan karena cara pengolahannya tidak 

praktis dan membutuhkan waktu lama. Hal ini karena untuk 

menghasilkan gas yang siap pakai dari eceng gondok, maka eceng 

gondok tersebut harus dicacah atau dipotong kecil-kecil terlebih 

dahulu, kemudian dicampurkan dengan sedikit lumpur tanah gambut 

dari Rawa Pening atau kotoran hewan, lalu ditunggu proses 

fermentasinya hingga menghasilkan gas metan kurang lebih sekitar 3 

minggu sampai satu bulan. Namun  setelah itu setiap hari jika diisi 

terus, akan terus menghasilkan gas secara terus-menerus. Alasan 

enggan mengeluarkan tenaga untuk mencacahnya itulah yang kadang 

membuat masyarakat enggan menggunakan bahan energy alternative 

tersebut, dan lebih memilih tetap menggunakan gas elpigy seperti pada 

umumnya dipasaran meskipun harganya relative cukup mahal. 

Disamping itu biaya investasi pembuatan digester biogas juga masih 

tergolong mahal. 


