
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Kebutuhan dan tekanan memaksa manusia mengubah tata kehidupannya untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian itu merupakan unsur adaptasi. 

Adaptasi berarti bahwa ada keseimbangan yang terus berubah-ubah antara kebutuhan 

sosial manusia dan potensi lingkungannya. Adaptasi juga berarti interaksi antara 

organisme dan lingkungannya, yang satu menimbulkan perubahan pada yang lain. Unit 

adaptasi meliputi organisme maupun lingkungannya. Adaptasi terjadi dalam jangka 

waktu yang lama dan perlu untuk kelangsungan hidup (Havilland:35). Adaptasi bukan 

hanya sekedar persoalan bagaimana mendapatkan makanan dari suatu kawasan 

tertentu, juga mencakup persoalan transformasi sumber-sumber daya lokal dengan 

mengikuti model dan patokan-patokan, standar konsumsi manusia yang umum, serta 

biaya dan harga atau mode-mode produksi di tingkat nasional (Putra, 2003:10). Salah 

satu strategi manusia untuk tetap bertahan hidup adalah melaui adaptasi.  

Menurut Moser (1998:77) bertahan hidup adalah kemampuan segenap anggota 

keluarga dalam mengelola berbagai aset yang dimilikinya, dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya manusia perlu melakukan suatu usaha, diantaranya bekerja sebagai pegawai, 

buruh, petani, dan pedagang. Berbagai macam usaha tersebut juga  ada yang berminat 

untuk membuka usaha sendiri yaitu bisnis. 

Menurut Suharto (2002) menyatakan bahwa bertahan hidup adalah kemampuan 

seseorang dalam menerapkan seperangkat cara mengatasi berbagai permasalahan yang 

melingkari kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan dan pencapaian target dalam 

profesi yang sudah lama dilakukan.  

Konsep Natural asset adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tergolong didalamnya tidak 

hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga 

komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, tanah. 

Pemanfaatan sumber daya alam ditentukan berdasarkan kegunaan sumber daya alam 

tersebut bagi manusia. Oleh karena itu, nilai suatu sumber daya alam juga ditentukan 

oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia itu sendiri.  



Natural asset yang terdapat di Kabupaten Grobogan yaitu adanya sebuah fenomena 

alam (Bledug Kuwu) yang bisa dijadikan sebagai penghidupan yang salah satunya juga 

bagian dari untuk bertahan hidup (Survival) khususnya masyarakat Desa Kuwu 

Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan seperti produksi masker lumpur yang dapat 

dimanfaatkan untuk sebuah upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta dapat 

melakukan adanya sebuah peluang usaha, diantaranya bekerja sebagai pedagang dan 

petani. 

Menurut Nidhi Patel et al (2015:227-231) lumpur adalah salah satu dari lima elemen 

alam yang memiliki dampak besar pada tubuh dalam kesehatan serta penyakit. Bledug 

Kuwu adalah sebuah kawah lumpur (mud volcano) disertai dengan letupan-letupan gas 

dari dalam tanah yang berlangsung secara berkala antara 2 dan 3 menit, yang terletak 

di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. 

Letupan-letupan lumpur yang terjadi biasanya membawa larutan kaya mineral dari 

bagian bawah lumpur ke atas diantaranya adalah sulfur dan garam dengan konsentrasi 

tinggi dipercaya memiliki khasiat untuk mengobati penyakit kulit dan dimanfaatkan 

oleh warga setempat maupun pendatang untuk mengobati penyakit tersebut seperti 

untuk jerawat (Sepridawati,2016:40-42). Dalam prosesnya saat lumpur meletup ke atas, 

uap yang keluar berbau belerang, bahan dasar pembuatan obat penyakit kulit. Zat 

belerang yang berada di perut bumi ikut meletup bersamaan garam, karbondioksida dan 

air sama persis dengan proses vulkanis gunung berapi. Meskipun baunya kurang sedap, 

zat tersebut sudah pasti bermanfaat bagi mereka yang mempunyai penyakit kulit karena 

air di sekitar lokasi semburan mengandung zat belerang, yang salah satunya bisa 

dijadikan untuk masker wajah di Desa Kuwu Grobogan. 

Gambar 1.1 

Letupan Lumpur Bledug Kuwu Grobogan 
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Natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) yang ada di Desa Kuwu Kabupaten 

Grobogan ini adanya sebuah letupan-letupan lumpur yang berlangsung antara dua 



hingga tiga menit dengan diameter ± 650 meter yang mengandung garam dan adanya 

zat belerang yang berada di perut bumi ikut muncrat, karbondioksida dan air sama 

persis dengan proses vulkanis gunung berapi yang dapat dijadikan faktor pendukung 

untuk bertahan hidup melalui natural asset yang dimiliki salah satunya produksi 

masker lumpur alami di Bledug Kuwu. Tetapi sejauh ini masyarakat sekitar Desa Kuwu 

hanya memanfaatkan kandungan air mineral dari letupan untuk pembuatan garam 

dapur saja, sedangkan untuk lumpurnya kurang dimanfaatkan secara optimal.  

 

Gambar 1.2 

         
(Pemanfaatan lumpur Bledug Kuwu) 

Modal yang diperuntukkan untuk memulai usaha masker lumpur ini relative tidak 

terlalu besar sebab bisa secara langsung mengambil saat terjadi letupan atau saat lumpur 

meletup ke atas. Oleh karena itu adanya natural asset produksi masker lumpur Bledug 

Kuwu ini seharusnya dapat menghasilkan margin keuntungan yang cukup tetapi 

realitanya kurang kreatif dan produktif serta belum dapat dioptimalkan oleh masyarakat 

sekitar.  

Dalam kehidupan setiap harinya manusia bekerja demi mempertahankan hidupnya. 

Kehidupan yang serba cepat memacu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya secara cepat pula. Pemenuhan kebutuhan hidup yang secara cepat inilah telah 

mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan kegiatan yang 

bermanfaat untuk dapat bertahan hidup kedepannya. 

Maka dari itu masyarakat khususnya Desa Kuwu Kabupaten Grobogan dalam 

upaya untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan adanya potensi dari natural asset  

yaitu salah satunya lumpur Bledug Kuwu sebagai bahan baku utama dalam 

memproduksi masker wajah yang akan sering dibutuhkan oleh pihak remaja khususnya 

yang mengalami masalah kulit seperti jerawat, sebab pembuatan masker lumpur ini 

menggunakan bahan yang alami dan tidak ada campuran bahan yang berbahaya atau 

yang bermerkuri yang dapat dikembangkan atau menjadi bermanfaat bagi manusia 



dalam hubungannya dengan teknologi, ekonomi, dan keadaan sosial tertentu. 

Kemudian pemanfaatan adanya natural asset juga sebagai konsumsi langsung, 

masukan untuk pengolahan, konsumsi untuk pengolahan lebih lanjut, dan pengolahan 

sumber daya untuk tujuan bermacam-macam. Sumber daya alam dapat dilihat dalam 

arti persediaan yang ada pada suat saat (research) atau aliran dari barang sumber daya 

alam yang dihasilkan oleh persediaan sumber daya alam tersebut.  

Tujuan yang diharapkan dalam strategi bertahan hidup berbasis natural asset 

produksi masker lumpur adalah dapat digunakan sebagai upaya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakat Desa Kuwu serta dapat melakukan suatu usaha, 

diantaranya bekerja sebagai pedagang dan petani dengan memanfaatkan natural asset 

fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dimiliki. Tetapi faktanya dalam pelaksanaan 

tersebut pasti muncul beberapa faktor hambatan, salah satunya yaitu minimnya sebuah 

pengetahuan seperti cara memproduksi masker lumpur hal ini akan berpengaruh pada 

tujuan yang diharapkan.  

Maka melihat permasalahan tersebut, perlu adanya sebuah identifikasi faktor-faktor 

pendukung dan penghambat yang dapat menjadikan strategi bertahan hidup yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwu berbasis natural asset pelaku produksi masker 

lumpur. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul: “Strategi Bertahan Hidup Berbasis Natural Asset 

Pelaku Usaha Kecil”. (Studi Kasus Produksi Masker Lumpur Di Desa Kuwu 

Kabupaten Grobogan). 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana natural asset pelaku usaha kecil produksi masker lumpur di di Desa 

Kuwu Kabupaten Grobogan? 

2. Bagaimana strategi bertahan hidup berbasis natural asset pelaku produksi masker 

lumpur di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan? 

3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam strategi bertahan hidup 

menurut masyarakat berbasis natural asset pelaku produksi masker lumpur di Desa 

Kuwu Kabupaten Grobogan? 



 1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi natural asset pelaku produksi masker lumpur di Desa Kuwu 

Kabupaten Grobogan. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis strategi bertahan hidup menurut masyarakat 

berbasis natural asset pelaku produksi masker lumpur di Desa Kuwu Kabupaten 

Grobogan. 

3. Menjelaskan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

melaksanakan strategi bertahan hidup menurut masyarakat berbasis natural asset 

pelaku produksi masker lumpur di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan. 

1.4 Manfaat Penelitian  
Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat guna menambah 

referensi yang telah ada guna pertimbangan dalam melakukan penelitian yang akan 

datang. 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

wawasan mengenai strategi bertahan hidup menurut masyarakat berbasis natural asset 

yang dipelajari selama di bangku kuliah. 

       2.  Manfaat Praktis  

a. Strategi bertahan hidup menurut masyarakat berbasis natural asset untuk 

bertahan hidup dengan memanfaatkan adanya sebuah potensi fenomena alam 

(Bledug Kuwu) yang dimiliki salah satunya produksi masker lumpur di Desa 

Kuwu Kabupaten Grobogan. 

b. Bagi Prodi Sosiologi hasil penelitian ini dapat sebagai penambah referensi 

kajian akademik. 

1.5 Konsep-Konsep Yang Digunakan  
  1.5.1 Strategi Bertahan Hidup  



 Strategi bertahan hidup dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan oleh 

seseorang, atau sekolompok orang untuk mempertahankan eksistensi kediriannya yang 

bernilai atau dianggap bernilai, baik yang bersifat material maupun non material 

(Haviland:36) 

1.5.2 Natural Asset  

Natural asset adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tergolong didalamnya tidak 

hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga 

komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, tanah dan 

sistem yang bermanfaat bagi manusia dalam hubungannya dengan teknologi, ekonomi, 

dan keadaan sosial tertentu. 

1.5.3  Masker Lumpur Bledug Kuwu 

Masker lumpur Bledug Kuwu merupakan sebuah letupan-letupan lumpur yang 

berlangsung antara dua hingga tiga menit dengan diameter ± 650 meter yang 

mengandung garam dan adanya zat belerang yang berada di perut bumi ikut muncrat, 

karbondioksida dan air sama persis dengan proses vulkanis gunung berapi yang 

memiliki khasiat untuk mengobati penyakit kulit dan dimanfaatkan oleh warga 

setempat maupun pendatang untuk mengobati penyakit tersebut seperti untuk jerawat 

(Sepridawati, 2016:40-42). 

1.5.4 Teori Struktural Fungsional AGIL Talcott Parson 

Talcott Parson menjelaskan bahwa teori struktural fungsional memfokuskan 

kajiannya pada beberapa sistem dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat 

yang saling mendukung untuk menciptakan suatu keseimbangan yang dinamis. Dalam 

teori struktural fungsional yang telah dikemukakan oleh Talcot Parson ini terdapat 

empat konsep yaitu AGIL yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur, yaitu 

Adaptation (adaptasi), Goal Attainment (pencapaian tujuan), Integration (integrasi), 

dan Latency (pemeliharaan pola). 

 


