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BAB V 

KONDISI USAHA TANI 

 

5.1 Pengantar 

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, begitu juga dengan sawah 

yang dekat dengan rawa dan sawah yang jauh dari rawa memiliki kondisi masing-

masing. Rawa Pening merupakan sebuah danau yang memiliki kondisi air yang 

fluktuatif. Apabila air Rawa Pening naik petani yang lahan sawahnya berbatasan 

langsung hanya bisa menunggu air Rawa Pening surut untuk memulai musim 

tanam padi. Selain itu dengan adanya masalah eceng gondok yang tak kunjung 

tuntas akibat dari tercemarnya air Rawa Pening turut serta dalam mewarnai 

kegiatan usaha tani karena eceng gondok merupakan sarang tikus yang bisa 

berpindah-pindah. Sehingga petani di sekitar Rawa Pening dalam kegiatan 

berusaha tani harus berteman dengan keadaan Rawa Pening yang penuh dengan 

ketidakpastian. 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran bagaimana kondisi usaha tani padi 

petani bersanding dengan Rawa Pening yang penuh ketidakpastian dengan 

menggunakan konsep RBV (Resource Based View). Konsep berbasis sumberdaya 

berkaitan dengan dampak, arah dan kinerja diversifikasi yang merupakan fokus 

pertimbangan dalam bidang strategi (Ramanujam & Vadarajan, 1989 dalam 

Khotimah 2014). 

5.2 Sumber Daya “Nyata” Rawa Pening 

5.2.1 “Air Mata” Rawa Pening 

Air merupakan berkah dalam kehidupan karena setiap makhluk 

membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Air yang hakikatnya tenang bisa 

menjadi kekuatan besar yang bisa menghayutkan bahkan menenggelamkan. Saat 

musim hujan, air Rawa Pening akan naik sehingga berdampak pada wilayah di 

sekitarnya.. 

 

“...Nak ono banyu otomatis raisa garap dadi le garap ngenteni banyune 

midun... nak disik ki teratur pendak Maret-April banyu ki wes midun April-
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Mei banyu menurun dadi Agustus banyuki wes tekan kulon kono entek. Terus 

ngko mulai Agustus-Desember wis ono udan mulai ono bintik-bintik banyu 

munggah kari tergantung curah hujan....”(P1, 93-99) 

“…kalau ada genangan air otomatis tidak bisa digarap jadi menunggu airnya 

surut. dulu teratur setiap bulan Maret-April air sudah surut April-Mei air 

menurun jadi Agustus air sudah sampai barat. Nanti mulai Agustus-

Desember sudah ada hujan mulai ada tanda-tanda air naik tergantung curah 

hujan…” (terjemahan) 

 

Sebagian lahan sawah di Desa Kesongo berbatasan langsung dengan Rawa 

Pening, apabila curah hujan tinggi pada saat bulan Desember – Februari yang 

mana bulan Maret adalah musim tanam maka air Rawa Pening akan meluap 

sehingga petani harus menunggu air surut apabila akan mulai menanam padi pada 

musim tanam satu yaitu bulan Maret. Tergenangnya lahan pasang surut secara 

periodik (biasanya bulan Februari dan Maret) ada kaitannya dengan kepentingan 

pembangkit tenaga listrik dan meluapnya air di musim penghujan. Keinginan 

petani agar pintu air dibuka lebih lebar pada musim penghujan untuk menghindari 

penggenangan pada sawahnya, sering bertentangan dengan keperluan pemerintah 

untuk mencegah terjadinya banjir di daerah Demak-Semarang (Sittadewi, 2008). 

Pada musim tanam padi kedua yaitu bulan Agustus juga dipengaruhi oleh air 

Rawa Pening namun berbeda dengan musim tanam padi pertama. 

 

“...kan banyu munggah bengok ngetan kabeh nak mengko pas musim 

labuhan agustus otomatis banyu surut, bengok ojo sampe nutupi sawah. 

Lha kan akeh ta mas, njenengan mang tingali sawah daerah mriki sak 

ngulon niku rata-rata kan dipatok.i... Niku mergo bengok.e gen ora nyesek 

ning sawah, nak niku sampe nyesek ngko labuhan agustusan iku pisan 

rekasa labuhane pindo ragate akeh...”(P3, 6-12) 

“…air naik eceng gondok ke timur semua nanti pas musim tanam agustus 

otomatis air surut, eceng gondok jangan sampai menutupi sawah. Kan 

banyak mas, silahkan lihat rata-rata sawah disini diberi patok agar eceng 

gondok tidak masuk ke sawah, kalau sampai masuk nanti musim tanam 

agustus pertama tanamnya susah kedua modalnya banyak…” (terjemahan) 
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Pada musim tanam kedua yaitu pada bulan Agustus hal yang tidak boleh 

terjadi adalah eceng gondok jangan sampai masuk/menutupi sawah yang akan 

ditanami. Sehingga sebelum bulan agustus, petani sekitar Rawa Pening kususnya 

Desa Kesongo melakukan upaya yaitu dengan cara memberi patok/pagar dari 

bambu yang ditancapkan di sekeliling pematang sawah. Walaupun sawahnya 

terendam air namun petani bisa tahu dan hafal posisi sawahnya masing-masing. 

Kedua, untuk memulai tanam padi didasarkan pada musim tikus. 

 

“...Mriki niku 2 kali tanam masalahe menghindari musim tikus, tandur 

pertama niku maret kui wes klewat musim tikus sing pindone niku agustus 

tanam...Januari februari biasane tikus akeh nah mengko maret tandur, 

april mei juni wis tuo, ngko mulai juli tikus wis mulai akeh meneh 

mas...”(P3, 54-60). 

“…di sini 2 kali musim tanam masalahnya menghindari musim tikus, 

tanam pertama itu maret sudah lewat musim tikus yang kedua itu agustus 

tanam.. januari februari biasanya banyak tikus nanti maret tanam, april mei 

sudah menua, nanti mulai juli tikus sudah mulai banyak lagi mas…” 

(terjemahan) 

 

Dampak tercemarnya air Rawa Pening mengakibatkan pertumbuhan eceng 

gondok tidak terkendali dan hampir menutupi seluruh permukaan air Rawa Pening 

sehingga dengan banyaknya populasi tumbuhan eceng gondok menjadikannya 

tempat bersarangnya tikus sawah. 

“...hama tikus kui kan migran dadi perpindahan tempat nek kene wis entek 

pangan kui ngendi sing ono pangan diparani...”(P1, 84-85) 

“…hama tikus itu migran jadi berpindah-pindah ke tempat yang ada 

makanannya...”(terjemahan) 

Kondisi seperti ini senada dengan apa yang dikatakan Maria (2011), yang 

mengatakan bahwa, “Serangan hama di sawah rawa juga lebih sering 

dibandingkan sawah nonrawa dikarenakan lokasi sawah rawa yang sangat dekat 

dengan keberadaan populasi tumbuhan eceng gondok yang menjadi tempat 

bersarangnya tikus sawah”. 
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5.2.2 “Mata Air” dari Rawa Pening 

Air merupakan sumber kehidupan, banyak manfaat yang diberikan untuk 

makhluk hidup. Air Rawa Pening di sisi lain juga memberikan berkah “mata air” 

yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Bilamana musim kemarau 

panjang area sawah sekitar Rawa Pening yang jauh saluran irigasi/sungai akan 

mengalami kekeringan. 

 

“...labuhan agustus biasane ngko nyedot banyu seko Rawa Pening gowo ning 

sawah...”(P3, 104-105) 

“...labuhan agustus biasane ngko nyedot banyu seko Rawa Pening gowo ning 

sawah...”(P3,107) 

 

Untuk mengatasi hal tersebut, petani menggunakan pompa untuk menyedot 

air Rawa Pening kemudian dialirkan ke sawah mereka. Salah seorang petani 

(partisipan) mengaku bahwa untuk mengairi sawah seluas ± 2 ha menghabiskan 

biaya sekitar Rp 2.000.000,00 guna pembelian selang dan bahan bakar pompa  

mulai dari tanam sampai panen. 

Manfaat utama sumber daya air Rawa Pening yang lain adalah perikanan air 

tawar. Sejak dulu sampai sekarang danau Rawa Pening menjadi tempat mencari 

nafkah sebagian masyarakat sekitarnya khususnya para nelayan dan petani ikan. 

Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan di Rawa Pening, pada tahun 2001 

telah ditetapkan Perda Kabupaten Semarang No. 25 Tahun 2001 yang membagi 

Rawa Pening ke dalam tiga zona (Sutarwi, 2008), yaitu: (1) Zona Suaka, (2) Zona 

Penang kapan Ikan, (3) Zona Budidaya Ikan. Vass et al (1949) dalam Gonltenboth 

& Kristyanto (1994) mengemukaan bahwa fauna ikan di Rawa Pening tercatat 26 

jenis, baik jenis asli maupun introduksi, dan telah diteliti sejak 1930-an. Jenis-

jenis ikan yang asli dengan nama lokan lokal adalah ikan Kepala Timah, 

Tambakan, Gabus, Jeler, Wader Pari, Nilem, Kembo, Seribu, dan Sili. Sedangkan 

jenis-jenis ikan  introduksi adalah ikan Betok, Lele Gunung, Sepat Siam, Sepat 

Rawa, Mujair, Nila Merah, Nila Hitam, Lele, Karper, Tambra Mas, Tawes, Wader 

Atos, Wader Abang, Mola, Koan, Gurami, dan Belut (Goltenboth & Kristyanto, 

1994). 
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Dalam upaya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, petani di 

sekitar Rawa Pening kususnya Desa Kesongo memiliki pekerjaan sampingan 

disamping mereka berusaha tani padi. 

“...Wektu-wektu terluan kui nganu mencari ikan utawa nelayan mula kene ki 

mina tani ya kui, rata-rata disamping bar tandur ngene ki karo ngrumati 

tandurane kanggo nambah pemasukan maksute kui ono sing golek iwak, 

rata-rata daerah sekitar Rawa Pening kan ngono...”(P1, 198-201) 

“…disamping merawat tanaman padi untuk menambah pemasukan pergi 

mencari ikan, rata-rata daerah sekitar Rawa Pening begitu…” (terjemahan) 

Karena dekat dengan Rawa Pening, petani di Desa Kesongo juga memiliki 

pekerjaan sampingan sebagai nelayan. Pekerjaan sampingan sebagai nelayan 

dilakukan petani manakala ada waktu luang dari usaha tani padi yaitu setelah 

tanam sampai sebelum panen karena kegiatan yang ada adalah pemeliharaan. 

“...umpama mangkate esuk ya bali tekan jam 11.00 – 12.00 kadang ya ono 

sing tekan sore....”(P1, 203-204) 

“…semisal berangkat pagi yaa pulang jam 11.00 – 12.00 kadang sampai 

sore…” (terjemahan) 

Waktu yang dihabiskan untuk mencari ikan tidak menentu, jika ikan mudah 

didapat siang pukul 12.00 WIB sudah bisa pulang namun ketika ikan sulit didapat 

tak jarang bayak nelayan yang pulang ke rumahnya sore hari dan adakalanya tidak 

membawa hasil tangkapan ikan. 

”... Nek wong golek iwak ki ora iso diprediksi kui, kadang ya isa entuk 0,5 kw 

kadang mung 5 kg kadang ya bali ra gowo opo-opo (hehehe) jenenge wee 

golek nyawa, nak sedino gawe minimal 5 kg we entuk... Mujahir karo nila 

nak sing gede kene ki payu Rp 20.000 – Rp 21.000 nak entuk kutuk/gabus ya 

luih larang meneh sekilo Rp 35.000...”(P1, 212-219) 

“…orang mencari ikan tidak bisa diprediksi hasilnya kadang bisa 0,5 kw 

kadang cuma 5 kg terkadang juga pulang tidak membawa hasil namanya juga 

mencari makhluk hidup, tetapi minimal 5 kg saja dapat. Mujahir dan nila 

kalau yang besar harganya Rp 20.000 – Rp 21.000 per kilo kalau dapat ikan 

gabus lebih mahal bisa mencapai satu kilonya Rp 35.000…” (terjemahan)  
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Pendapatan yang didapat dari pekerjaan sampingan menjadi nelayan juga 

tidak bisa dipastikan namun dengan adanya pekerjaan sampingan sudah cukup 

membantu dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Hal ini bisa dilihat dari 

harga ikan yang didapat yaitu ikan Mujahir dan Nila harganya Rp. 20.000/kg; ikan 

Gabus harganya Rp. 35.000/kg. 

Air adalah gizi yang sangat penting bagi seluruh jenis ternak (Lesson & 

Summer 1991 dalam Ketaren (2002)). Karena berbatasan langsung dengan Rawa 

Pening selain sebagai nelayan ada juga petani yang memilih pekerjaan sampingan 

untuk berternak bebek. Dalam berternak bebek, ada yang diambil telurnya dan ada 

yang diambil dagingnya atau penggemukan bebek. Keberadaan air Rawa Pening 

sangat penting bagi peternak bebek, selain bisa sebagai tempat menggembala 

ketersediaan bahan pakan bagi bebek sangat membantu dalam kegiatan usaha 

ternak bebek. Seperti keong yang ditumbuk segar sebagai sumber protein/Ca 

untuk itik yang mereka pelihara (Ketaren, 2002). 

“Senengan mas maksute sing pertama ki kan tenang, kedua hasil lumayan 

cara-cara nak nelayan kan golek kewan kadang entuk kadang ora... nak 

peternak kan pasti terus nak berdasarkan risikone ya ora terlalu tinggi... 

Saiki nak makani bebek ra nyamari nak golek iwak ne Rawa Pening, musim 

angin kecepit bengok durung meneh nak pas wayah udan...”(P2, 93-99) 

“…kalau peternak sudah pasti hasilnya dan berdasarkan risikonya tidak 

terlalu tinggi maksutnya tidak terlalu bahaya, tidak seperti mencari ikan di 

Rawa Pening apalagi pas musin angin dan hujan…” (terjemahan) 

Alasan petani memilih pekerjaan sampingan berternak bebek petelur 

dibanding memilih menjadi nelayan adalah adanya kepastian pendapatan tiap 

harinya. 

“...Biaya pakan kui nak bebek 100 ki Rp 45.000, dadi hasile ya Rp 40.000 

nak pakane Rp 45.000 dadi pendapatane Rp 85.000...” (P2, 105-106) 

“…biaya pakan bebek 100 itu Rp 45.000 hasilnya Rp 40.000 kalau pakannya 

Rp 45.000 jadi penerimaannya Rp 85.000…” (terjemahan) 

Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan telur dengan jumlah bebek 

100 ekor adalah Rp. 40.000/hari dan harga per telurnya adalah Rp. 1.600. 
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Sedangkan waktu yang digunakan untuk merawat bebek ini adalah pagi dan sore 

memberi pakan serta pukul 08.00 – 09.00 WIB untuk menggembala bebek. 

“... Dadi seko meri cilik ntek panenan gede didol, dadi ra makani. Kabeh ki 

dimanfaatke wong gabah sing do rontok ne sawah kui gen ra sia-sia 

mendingan ngingu bebek kon mangani kui ngko bar panenan didol kan 

pakane wis entek. Istilahe ki ngene, manfaatke wektu lenggang nak arep 

panen kae kan wektu ora tersita ning sawah ge ngrumati kui tekan pari tuo 

diopek.i karo bebek.e diculke ning sawah. Panenn kene kan kuat ngan 2 sasi, 

nek meri dingu delok rong sasi wis lumayan gede, saiki wes mangan keong 

karo gabah kan cepet gede...”(P3, 127-133)  

“... Ha.a pas panen tok tapi sing baku kula tani, kui mau mung manfaatke 

wektu...”(P3, 138) 

“…memanfaatkan rerontokan gabah waktu panen dan memanfaatkan waktu 

luang sebelum panen. DOD dipelihara 2 bulan sudah lumayan besar karna 

sudah makan keong dan gabah jadi cepat besar…” (terjemahan) 

Berbeda dengan bebek petelur, alasan petani lebih memilih penggemukan 

bebek adalah memanfaatkan sisa-sisa padi yang rontok pada saat panen sebagai 

pakan dan untuk mengisi waktu luang. Jadi sekitar setengah bulan sebelum panen 

petani membeli DOD dengan harga Rp. 7.000 per ekor. 

“... setengah sasi ki paling mboten sentrate 2 sak , akinge setengah kuintal 

dadi wis Rp 800.000 sentrate karo akinge Rp 3.000 ping 50 ki Rp 150.000 ya 

meh Rp 1.000.000 dewe...”(P3, 150-152) 

“…setengah bulan ki pakan sentrat 2 sak, nasi aking setengah kuintal jadi 

sudah Rp 800.000 untuk pakan sentrat dan nasi aking Rp 3.000 kali 50 kg itu 

Rp 150.000 jadi ± Rp 1.000.000…” (terjemahan) 

Sebelum siap digembala, bebek harus dirawat secara intensif selama 

setengah bulan agar bebek cukup umur untuk digembala. Pendapatan yang 

diperoleh dari penggemukan bebek adalah membeli DOD dengan harga Rp. 7.000 

per ekor dan menjualnya dengan harga Rp. 65.000 per ekor dalam waktu ± 2 

bulan dengan jumlah bebek 200 ekor. 

Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan tidak menentu karena 

bergantung pada kondisi alam, namun cukup membantu dalam upaya pemenuhan 
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kebutuhan rumah tangga. Contohnya hasil tangkapan ikan pada musim hujan 

berbeda dengan musim kemarau karena saat musim hujan air Rawa Pening 

meluap sehingga luasan Rawa Pening juga bertambah.  

Tabel.5.1.Pendapatan Pekerjaan Sampingan 

 
Sumber: Data Primer, 2017 

Data diatas hanya bersifat prakiraan karena produk pertanian ditentukan 

oleh jumlah dan kualitas hasil serta perubahan harga di pasar. 

Tabel.5.2. Manfaat Mata Pencaharian Sampingan 

 
Sumber : Data Primer, 2017 diadaptasi dari (Lempao, 2014) 

Tabel diatas merupakan manfaat yang diperoleh dari mata pencaharian 

sampingan. Pendapatan yang diperoleh sebagian besar diperuntukan pemenuhan 

kebutuhan rumah tangga. 

5.3 Sumber Daya “Maya” Rawa Pening 

5.3.1 Modal Manusia (human capital) 

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rumah tangga petani dalam 

menjalankan usaha tani juga dibantu dengan anggota keluarga.  

 

“...Daripada ne umah ibu ki ne sawah ge ngurangi pengeluaran biaya. Lha 

nak saiki diburuhke kan Rp 30.000 nak ditandangi dewe ora bayar keno ge 

jajan putu (hehehe)...”(P1, 106-107) 

Harian Bulanan Selama 3 Bulan

P1 20.000   600.000     1.800.000        

P2 40.000   1.200.000  3.600.000        

P3 13.000.000      

Pendapatan Pekerjaan Sampingan
Parisipan

Hasil Pendapatan Utama Tambahan

Nelayan Ikan
Uang (Dari 

Penjualan Ikan)

Pemenuhan 

Kebutuhan

Mengisi Waktu 

Luang

Ternak Bebek Petelur Telur
Uang (Dari 

Penjualan Telur)

Pemenuhan 

Kebutuhan
"Kegembiraan"

Ternak Bebek Pedaging Daging
Uang (Dari 

Penjualan Bebek)

Pemenuhan 

Kebutuhan

Memanfaatkan 

sisa-sisa Panen

Aktivitas Sampingan
Manfaat Ekonomi Kegunaan
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“...Daripada di rumah ibu mendingan ikut ke sawah agar mengurangi biaya 

pengeluaran. Sekarang diburuhkan Rp 30.000 kalau dibantu tidak bayar 

uangnya bisa buat jajan cucu (hehehe)...”(terjemahan) 

 

Anggota keluarga yang membantu dalam kegiatan berusaha tani dapat 

menghemat biaya yang dikeluarkan. Sahara, Abidin, & Dahya (2007) juga 

mengatakan bahwa anggota keluarga juga bisa menjadi sumber tenaga kerja yang 

berpeluang untuk meningkatkan pendapatan usaha tani. 

Pada tahun 1996 kelompok nelayan di sekitar Rawa pening yang berjumlah 

24 kelompok membentuk Paguyuban Kelompok Tani Nelayan Sedyo Rukun. 

Paguyuban Kelompok Tani Nelayan Sedyo Rukun sejak dibentuk telah membuat 

kesepakatan-kesepakatan berupa larangan-larangan dalam rangka melestarikan 

Rawa Pening. Larangan disepakati antara lain larangan penggunaan racun, bom, 

strom aki dalam penangkapan ikan di Rawa Pening dan penentuan batas minimal 

mata jaring yang digunakan untuk penangkapan ikan (Sutarwi, 2008). 

Memasuki era otonomi daerah, pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas termasuk dalam 

pengelolaan sumber daya alam. Pada tanggal 27 Juli 2002, Gubernur Jawa Tengah 

mengeluarkan keputusan Nomor 556.05/35/2002 tentang pembentukan Tim 

Penanganan Pengembangan Kawasan Rawa Pening. Mengingat banyaknya pihak-

pihak yang berkepentingan dengan keberadaan sumber daya air Rawa Pening, 

pada bulan November 2003 Bappeda Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan 

Pusat Studi dan Pengembangan Rawa Pening UKSW memfasilitasi pembentukan 

Forum Rembug Rawa Pening yang beranggotakan unsur masyarakat (non-

birokrasi) dan pemerintah (birokrasi). Tugas Forum Rembug Rawa Pening 

meliputi : 

a. Melakukan penanganan konservasi, pengelolaan dan pengembangan potensi 

Rawa Pening. 

b. Melakukan pendampingan masyarakat guna mencapai pelestarian Rawa 

Pening. 

c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan dan pengembangan 

potensi di Rawa Pening. 
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Berdasarkan Laporan Akhir Penyusunan Action Plan Pengembangan 

Kawasan Rawa Pening pada Tahun 2005 terdapat beberapa manfaat yang telah 

dirasakan dari Forum Rembug Rawa Pening yaitu : 

1 Dinas dapat mensosialisasikan program melalui forum sehingga lebih 

transparan dan tanggung jawab. 

2 Melalui pembicaraan bersama dalam forum kesadaran dan pandangan 

masyarakat bertambah sehingga mengurangi konflik. 

3 Adanya forum menjadi sarana untuk pengembangan ilmu dan pengabdian 

pada masyarakat bagi perguruan tinggi sehingga mengurangi beban moral 

sebagai lembaga ilmiah. 

4 Dapat memenuhi kepentingan bersama masyarakat hulu, inti danau, dan 

hilir. 

5 Berkembangnya penyerahan kewenangan dari anggota forum kepada forum. 

(Sutarwi, 2008) 

5.3.2 Modal Sosial (social capital) 

Widiyanto, Dharmawan, dan Prasodjo (2010) dalam Wulan (2014) 

menjelaskan bahwa modal sosial merupakan katub penyelamat bagi 

keberlangsungan kehidupan petani merujuk pada strategi yang diterapkan oleh 

rumahtangga petani. Aspek modal sumberdaya alam, modal finansial, modal 

manusia, modal fisik dan lainnya bisa diakses petani melalui seberapa kuat modal 

sosial yang mereka miliki. Ridell (1997) dalam Suharto (2006) dalam Wulan 

(2014) menyebutkan bahwa ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan 

(trust), norma-norma (norms), jaringan-jaringan (networks). 

Kepercayaan (trust) ini terbentuk dari hasil interaksi selama bertahun-tahun. 

Bentuk kepercayaan ini tercermin pada mudahnya rumahtangga petani 

mendapatkan pinjaman uang saat membutuhkan dana mendesak baik kepada 

saudara, tetangga, maupun kepada rentenir/tengkulak (Wulan, 2014). Seperti yang 

dikemukan oleh (Diyanto, 2010) dalam penelitannya di Rawa Pening bahwa 

upaya yang dilakukan oleh rumah tangga yang mengalami defisit pendapatan 

adalah dengan berhutang dan mengandalkan bantuan/hibah dari sanak famili 

diluar rumah tangga tersebut. 
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Norma-norma (norms) dalam masyarakat tetap terjaga walau jaman semakin 

modern. Hubungan timbal balik antar tetangga terlihat nyata seperti yang 

dikemukakan oleh partisipan. 

“...Nak tanggane sing sak Dusun kene, tanggane lara, sak Dusun tilik....”(P1, 

342) 

“...Warga satu Dusun sini, apabila ada salah satu tetangga yang sakit, semua 

warga menjenguknya...”(terjemahan) 

 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hubungan sosial kemasyarakat 

masih cukup kuat dimana kehidupan sosial mereka begitu erat. Hal ini muncul 

ketika ada salah seorang warga mengalami suatu musibah misalnya ada salah satu 

tetangga yang sakit maka tanpa dikomando masyarakat akan datang secara 

sukarela memberi bantuan baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk 

lainnya. 

Suharto (2006) dalam Wulan (2014) jaringan kerja sama antar manusia 

memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya 

kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Kegiatan sosial kemasyarakatan 

merupakan wujud dari komunikasi dan interaksi yang ada di masyarakat. Kegiatan 

sosial kemasyarakatan dan keterlibataan masyarakat pada kegiatan sosial 

kemasyarakatan di sekitar Rawa Pening yang dilansir dari penelitian Sutarwi 

(2008) dapat dilihat pada tabel 5.3. 

Tabel.5.3.Keterlibatan Masyarakat pada Kegiatan Sosial di sekitar Rawa Pening 

No. Nama Kegiatan 

Keterlibatan Masyarakat 

Sering (%) Jarang (%) 
Tdk Pernah 

(%) 
Jumlah (%) 

1 Ronda 75,83 14,16 10 100 

2 Jimpitan Beras 81,56 9,16 9,16 100 

3 Gotong royong 90 3,33 6,66 100 

4 Perayaan Agama 89,16 6,66 4,16 100 

5 Perayaan Nasional 68,33 25,83 5,83 100 

6 Hajatan 80,83 11,56 7,5 100 

7 Olah raga 55,83 27,5 16,66 100 

8 Kesenian 41,66 30 28,33 100 

Sumber : Studi Amdal Rawa Pening (2005) dalam (Sutarwi, 2008) 
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5.4 Catatan Penutup 

Sumber daya merupakan aset yang bisa dimanfaatkan oleh rumah tangga 

dalam berusaha tani, Rawa Pening memiliki sumber daya yang 

lengkap/banyak/tinggi terutama sumber daya airnya, hal ini dapat dijadikan 

sumber kekuatan dalam kegiatan berusaha tani tetapi sebaliknya jika rumah 

tangga tidak bisa memanfaatkan sumber daya/aset yang ada mengakibatkan 

kegiatan berusaha tani tidak berjalan sesuai harapan rumah tangga maka hal ini 

menjadi sumber kelemahan. Dengan demikian sebuah rumah tangga diharapkan 

memliki kemampuan (kapabilitas) dalam memanfaatkan sumber daya Rawa 

Pening yang cukup tersedia sesuai dengan kebutuhan, sehingga kesejahteraan 

rumah tangga dapat terwujud. 

 


