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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

 Berdasarkan pada uraian hasil penelitian yang telah penulis 

paparkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka telah 

sampailah pada tahap dimana penulis harus memberikan kesimpulan-

kesimpulan dari uruian tersebut, serta meberikan saran rekomendasi 

yang relevan terkait dengan topik permasalahan yang diangkat. 

 

Kesimpulan 

 Dari analisis dan pembahasan terhadap pola pengelolaan 

eceng gondok di sekitar Danau Rawa Pening, diperoleh simpulan 

sebagai berikut:   

• Secara ekologi eceng gondok memang merugikan, namun 

secara sosial ekonomi justru menguntungkan. 

• Nilai 0 (nol) gulma eceng gondok, menjadi puluhan juta 

rupiah, setelah melalui proses komodifikasi dengan berbagai 

pola pengelolaan. (pola basah, pola kering, pola setengah jadi 

dan pola menjadi barang jadi) melalui relasi jejaring sosial 

antar aktor yang berperan dalam menggerakkan modal 

ekonomi, yang menjadikan eceng gondok dari gulma menjadi 

komoditas  

• “Langganan” adalah habitus yang terbentuk karena faktor 

kepercayaan antar aktor yaitu petani, pengepul, penjemur, 

penganyam, pengrajin hingga pengusaha eksportir yang 

membentuk solidaritas sosial yang saling menguntungkan. 

• Pemanfaatan eceng gondok, harus memperhatikan aspek 

pembangunan ekonomi, aspek pembangunan sosial dan aspek 
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perlindungan terhadap lingkungan, sehingga tercipta 

kesinambungan yang berkelanjutan. 

Komodifikasi eceng gondok merupakan proses yang berpola, 

mengikuti arus permintaan dimana suplay dan demand menjadi kata 

kunci, yang didasari pada aspek jejaring sosial yang berlandaskan pada 

konsep habitus, sehingga pola jaringan kerjasamanya lebih fleksibel 

namun terpercaya, karena sudah saling berlangganan satu sama lain. 

Aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui pengelolaan eceng 

gondok ini juga harus berkesinambungan, dengan memperhatikan 

unsur-unsur lingkungan, supaya generasi yang akan datang dapat 

menikmati seperti yang kita nikmati saat ini. 

 

Rekomendasi 

 Adapun beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan 

berdasarkan pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Pengembangan pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan baku 

produk-produk kerajinan perlu terus ditingkatikan untuk 

menyeimbangkan laju pertumbuhannya di Rawa Pening, 

sehingga perlu adanya program-program pemberdayaan dan 

pelatihan yang lebih intensif khususnya bagi masyarakat yang 

ada disekitar danau Rawa Pening.  

 Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 

serta pihak-pihak lain termasuk LSM dan Perguruan Tinggi, 

harus turut terlibat dalam upaya perluasan pasar dari produk-

produk hasil eceng gondok, karena merupakan produk yang 

ramah lingkungan yang mendukung green bisnis yang 

berkelanjutan.  Sehingga permintaan akan produk berbahan baku 

eceng gondok, dapat terus meningkat.  

 Hendaknya dalam pengelolaan Rawa Pening, tetap 

memperhatikan tiga aspek yang saling berkaitan yaitu aspek 

pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan aspek 

perlindungan terhadapap lingkungan. 
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 Pemerintah dan Perguruan Tinggi di sekitar Danau Rawa Pening 

khususnya UKSW harus punya perhatian yang besar, teruama 

dalam membuat inovasi-inovasi pengelolaan eceng gondok, baik 

dalam konsep disain produk yang diminati pasar, pengembangan 

dan penggunaan teknologi tepat guna yang dapat mempermudah 

dan mempercepat proses pengelolaan eceng gondok, 

pengembangan dan pemberdayaan sosial kemasyarakatannya, 

maupun inovasi pengembangan eceng gondok sebagai bahan 

baku energy alternative yang lebih praktis dan mudah digunakan. 

  


