
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Strategi Bertahan Hidup  
2.1.1 Definisi Strategi Bertahan Hidup  

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:167) strategi sering diartikan sebagai 

langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu 

tujuan atau penerima mnfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi 

sering rancu dengan: metode, teknik, atau taktik.  

Strategi bertahan hidup yaitu, strategi keamanan dan stabilitas adalah strategi 

minimal yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan hidup. Strategi ini 

dilakukan dengan berbagai cara oleh berbagai lapisan (atas, menengah, bawah) untuk 

dapat bertahan hidup. Artinya semua hasil yang diperoleh digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup minimal kebutuhan subsisten pangan atau kebutuhan sehari-hari 

(Dharmawan, 2001) 

Menurut Snel dan Staring (Resmi, 2005:6) menyatakan bahwa strategi bertahan 

hidup adalah sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh individu dan 

rumah tangga yang menegah ke bawah secara sosial ekonomi. Melalui strategi yang 

dilakukan oleh seseorang, bisa menambah penghasilan lewat pemanfaatan sumber-

sumber yang lain ataupun mengurangi pengeluaran lewat pengurangan kuantitas dan 

kualitas barang atau jasa. Selain itu, strategi bertahan hidup menerapkan pola nafkah 

ganda yang merupakan bagian dari strategi ekonomi. 

Jadi strategi bertahan hidup dalam konteks penelitian ini diartikan adalah dalam 

menompang pada aspek ekonomi, dengan melalui pemanfaatan sumberdaya alam  yang 

dimiliki, melakukan penghematan dengan mengurangi pengeluaran yang meliputi 

pengurangan total konsumsi, merubah pola konsumsi, strategi ini ditujukan untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu untuk dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari akan menerapkan berbagai macam strategi untuk bertahan hidup 

dengan menggunakan konsep menurut Suharno, Edi, (2003:31) menyatakan bahwa 

strategi bertahan hidup (coping strategies) dalam mengatasi goncangan dan tekanan 

ekonomi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:  



a) Strategi aktif, yaitu strategi yang mengoptimalkan segala potensi keluarga. 

Misalnya melakukan aktivitasnya sendiri, memperpanjang jam kerja, memanfaatkan 

potensi di lingkungan sekitarnya yang dimiliki dan sebagainya. Menurut Suharto 

strategi aktif merupakan strategi yang dilakukan keluarga miskin dengan cara 

mengoptimalkan segala potensi keluarga (misalnya melakukan aktivitasnya sendiri, 

memperpanjang jam kerja dan melakukan apapun demi menambah penghasilannya). 

b) Strategi pasif, yaitu mengurangi pengeluaran keluarga. Misalnya, biaya 

untuk sandang, pangan, pendidikan, dan sebagainya.  

c) Strategi jaringan yaitu membuat hubungan dengan orang lain. Misalnya 

menjalin relasi, baik formal maupun informal dengan lingkungan sosial dan lingkungan 

kelembagaan. Misalnya meminjam uang dengan tetangga, mengutang di warung, 

memanfaatkan program kemiskinan, meminjam uang ke bank dan sebagainya. Menurut 

Kusnadi strategi jaringan terjadi akibat adanya interaksi sosial yang terjadi dalam 

masyarakat, jaringan sosial dapat membantu keluarga miskin ketika membutuhkan 

uang secara mendesak. Secara umum strategi jaringan sering dilakukan oleh 

masyarakat pedesaan yang tergolong miskin adalah dengan meminta bantuan pada 

kerabat atau tetangga dengan cara meminjam uang. Budaya meminjam atau hutang 

merupakan hal yang wajar bagi masyarakat desa karena budaya gotong royong dan 

kekeluargaan masih sangat kental di kalangan masyarakat Desa. 

2.2 Natural Asset   
Natural Asset sumber daya alam (SDA) 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. 

SDA adalah unsur-unsur yang terdiri dari SDA nabati (tumbuhan) dan SDA 

hewani (satwa) dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara keseluruhan 

membentuk ekosistem. SDA memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. 

Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwasanya SDA adalah 

unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara 

keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 



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. Misalnya lahan pertanian yang 

subur dapat dijadikan daerah pertanian yang potensial. Manusia (penduduk) suatu 

negara merupakan sumber daya bagi negara karena manusia dapat memberikan manfaat 

bagi negaranya, seperti tenaga kerja, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang 

dapat meningkatkan ekonomi negara. 

Sumber daya alam mencakup semua pemberian alam dibawah atau di atas bumi 

baik yang biotik atau abiotik. Pengertian sumber daya alam meliputi sumber daya alam 

dan sistem yang bermanfaat bagi manusia dalam hubungannya dengan teknologi, 

ekonomi, dan keadaan sosial tertentu. Kemudian penggunaan sumber daya alam yaitu 

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. 

Pengelolaan SDA (natural resource management) dimaksud untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman dan 

manusiawi terjamin. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi, manusia 

lebih banyak memperoleh manfaat dari pada resiko lingkungan. Secara lebih spesifik 

pengertian pengelolaan SDA meliputi dua hal sebagai berikut:  

1. Usaha manusia dalam mengubah ekosistem SDA agar dapat diperoleh 

manfaat yang maksimal dan berkesinambungan.  

2. Proses pengalokasian SDA dalam ruang dan waktu untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dengan senantiasa mengupayakan 

 a) Pertimbangan antara populasi manusia dan sumberdaya. 

b) Pencegahan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan.  

Oleh karenanya ruang lingkup SDA adalah inventarisasi perencanaan, 

pemanfaatan dan pengendalian atau pengawasan. Pada dasarnya hanya SDA yang dapat 

dipulihkan (renewable) yang benar-benar dikelola.  



 2.3 Masker Lumpur Bledug Kuwu 
 Masker adalah bahan kosmetik yang digunakan pada akhir perawatan kulit 

(Rostamailis, 2005:150). Masker biasanya digunakan pada rangkaian perawatan kulit 

wajah. Masker bekerja mendalam untuk mengangkat sel-sel tanduk yang sudah mati 

pada kulit. Masker dioleskan pada kulit wajah, kecuali pada bagian alis, mata dan bibir. 

Menurut Kusantati (2009: 223) menyatakan kegunaan masker banyak sekali 

terutama untuk mengencangkan kulit, mengangkat sel-sel tanduk yang sudah siap 

mengelupas, menghaluskan dan mencerahkan kulit, meningkatkan metabolisme sel  

kulit, meningkatkan peredaran darah dan getah bening, memberi rasa segar dan 

memberi nutrisi pada kulit serta kulit terlihat cerah, sehat, halus dan kencang. 

Dewi WF (2017) mengemukakan bahwa masker alami atau masker tradisional 

adalah masker perawatan wajah yang terbuat dari bahan-bahan alami. Salah satu jenis 

masker yang sedang diminati saat ini yaitu masker lumpur (mud mask). Penelitian ini 

menggunakan lumpur alami yaitu Lumpur Bledug Kuwu. Sepridawati (2016:40-42) 

mengemukakan Bledug Kuwu yang merupakan semburan Lumpur Bledug Kuwu di 

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

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. 

Pembentukan kawah lumpur (mud volcano) termasuk dalam tipe kolam lumpur panas 

dimana gas keluar dari suatu celah dengan temperatur lebih kecil dari titik didih. Hal 

tersebut disebabkan oleh faktor pembentuk tenaga panas bumi atau geothermal secara 

umum diartikan sebagai manifestasi suhu bumi yang telah ada sejak bumi terbentuk. di 

Bledug Kuwu terjadi karena proses alam.  

Secara geologi, kawah lumpur Kuwu, sebagaimana kawah lumpur lainnya, 

adalah aktivitas pelepasan gas dari dalam teras bumi. Gas ini biasanya adalah metana. 

Kuwu adalah satu-satunya yang berlokasi di Jawa Tengah. Letupan-letupan lumpur 

yang terjadi biasanya membawa pula larutan kaya mineral dari bagian bawah lumpur 

ke atas diantaranya adalah sulfur dan garam dengan konsentrasi tinggi memiliki khasiat 

untuk mengobati penyakit kulit dan dimanfaatkan oleh warga setempat maupun 

pendatang untuk mengobati penyakit tersebut. Dari kandungan mineral yang ada di 

lumpur Bledug Kuwu tersebut dapat dimanfaatkan sebagai masker wajah untuk 

mengeringkan jerawat. 



 2.4 Teori Fungsionalisme Struktural AGIL Talcott Parson 
 Dari konsep yang telah tertera diatas maka penelitian ini menggunakan teori 

fungsionalisme struktural AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parson yaitu teori 

struktural fungsional yang termasuk dalam paradigma fakta sosial. Fungsi diartikan 

sebagai kegiatan segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau 

kebutuhan-kebutuhan dari sistem (Rocher, 1975:40). Dengan menggunakan definisi 

itu, Parsons percaya bahwa ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya 

masyarakat dapat berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL, yaitu: Adaptasi 

(Adaptation), pencapaian tujuan (Goal attainment), integrasi (Integration), dan latensi 

(Latency) atau pemeliharaan pola. Agar bisa tetap bertahan, maka sistem harus 

menjalankan keempat fungsi yang saling mempengaruhi tersebut. Suatu tradisi juga 

harus menjalankan keempat fungsi tersebut agar bertahan di masyarakat. Sebagaimana 

penjelasan dibawah ini: 

1. Adaptasi (Adaptation): Sistem harus memenuhi kebutuhan masyarakat 

sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dikarenakan agar masyarakat 

dapat bertahan maka dari itu harus mampu menyesuaikan dirinya dengan 

lingkungan dan kebutuhannya.  

Jadi kaitannya dengan penelitian ini adaptasi yang dimaksud adalah 

suatu bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial. Adaptasi sangat penting 

untuk dilakukan oleh sistem, karena apabila tidak mampu beradaptasi maka 

akan kesulitan untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan adanya sebuah natural 

asset fenomena alam (Bledug Kuwu) yang menghasilkan letupan-letupan 

lumpur yang memuntah secara periodik di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan 

Kabupaten Grobogan yang dapat dijadikan sebagai bertahan hidup serta dapat 

mempengaruhi proses atau tujuan ke arah hidup yang lebih baik dan 

menyebabkan masyarakat Desa Kuwu terjadinya dinamika sosial. Oleh karena 

itu sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang sudah berubah kondisinya 

agar tetep bertahan dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan dan 

kebutuhannya. 

2. Pencapaian Tujuan (Goal Attainment): Sebuah sistem harus mampu 

menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah 

dirumuskan itu.  



Pencapaian tujuannya disini khususnya masyarakat Desa Kuwu 

tentunya ingin menjalani hidup yang lebih baik dari sebelumnya dengan 

memanfaatkan adanya natural asset salah satunya produksi masker lumpur 

Bledug Kuwu yang dimiliki untuk dapat bertahan hidup dan sebagai penopang 

ekonomi. 

3. Integrasi (Integration): Masyarakat harus mengatur hubungan di antara 

komponen-komponennya agar dia dapat berfungsi secara maksimal. 

Setelah beradaptasi dan mentukan tujuan-tujuannya, maka selanjutnya 

adalah pemeliharaan pola (A,G,I) yang dimaksudkan disini adalah masyarakat 

Desa Kuwu harus tetap memelihara dan mengelola jalannya sebuah potensi 

fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dimiliki. Sebab memang sudah 

seharusnya dengan tujuan awal bahwa adanya sebuah potensi SDA fenomena 

alam (Bledug Kuwu) dapat menunjukan kehidupan yang lebih baik. 

4. Pemeliharaan Pola (Latency): Setiap masyarakat harus mempertahankan, 

memperbaiki dan memperbaharui baik motivasi individu-individu maupun 

pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-

motivasi tersebut. 

Sistem disini mengatur jalannya potensi fenomena alam Bledug Kuwu, 

di Desa Kuwu pengelolaan fenomena alam tersebut dikelola oleh masyarakat 

dan pemerintah Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Peran 

DISPORABUDPAR (Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata) 

dan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Upaya yang telah dilakukan yaitu 

melakukan pemandu wisata untuk pengunjung serta memberikan ide pada 

masyarakat untuk melakukan peluang usaha diantaranya sebagai pedagang 

menjual produksi masker lumpur, makanan dan minuman, souvenir, petani 

garam, menjaga toilet, dan menjadi tukang parkir di area Bledug Kuwu dengan 

memanfaatkan potensi dari fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dimiliki. 

Sehingga sistem ini dapat berjalan dengan tujuan untuk mendongkrak 

perekonomian masyarakat Desa Kuwu agar tetap bertahan hidup untuk 

kehidupan yang lebih baik. 



2.6 Penelitian Terdahulu  
No Nama Peneliti/ 

/Judul 

Penelitian/Tah

un 

Penelitian/Medi

a Publiksi 

Tujuan Metode Penelitian Hasil 
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Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi natural asset pelaku produksi masker 

lumpur di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan, menganalisis dan mendeskripsikan 

strategi bertahan hidup berbasis natural asset pelaku produksi masker lumpur di Desa 

Kuwu Kabupaten Grobogan dan menjelaskan identifikasi adanya faktor pendukung dan 

penghambat dalam melaksanakan strategi bertahan hidup berbasis natural asset pelaku 

produksi masker lumpur di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan. Dan hasil yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a.) Natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dimiliki di Desa Kuwu 

Kabupaten Grobogan saat ini dapat menjadi penopang dalam perubahan ekonomi 

dengan menangkap peluang usaha untuk dapat berjualan dengan memanfaatkan 

potensi dari fenomena alam (Bledug Kuwu) salah satunya yaitu produksi masker 

lumpur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Kuwu serta 

dijadikan sebagai strategi bertahan hidup 

b.) Dalam strategi bertahan hidup menurut masyarakat berbasis natural asset pelaku 

produksi masker lumpur masyarakat Desa kuwu Kabupaten Grobogan sadar untuk 

memanfaatkan adanya sebuah potensi dari fenomena alam (Bledug Kuwu) yang 

dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk bertahan hidup serta dapat melakukan 

peluang usaha salah satunya yaitu produksi masker lumpur untuk mendongkrak 

perekonomian masyarakat Desa Kuwu agar tetap bertahan hidup untuk kehidupan 

yang lebih baik. 

c.)  Faktor pendukung yaitu ada pada sebuah natural asset potensi fenomena alam 

(Bledug Kuwu) yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk melakukan 

peluang usaha salah satunya produksi masker lumpur untuk tetap bertahan hidup 

untuk kehidupan yang lebih baik. 

d.) Faktor penghambat yaitu minimnya edukasi dan sosialisasi masyarakat Desa Kuwu 

seperti cara memproduksi serta cara pemasaran produksi masker lumpur.  

2.7 Kerangka Pikir Penelitian 
Dalam penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan 

untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan melalui 

kerangka berpikir ini maka tujuan dilakukan penelitian semakin jelas terkonsep terlebih 

dahulu. Penelitian ini dilakukan karena melihat kondisi yang sebenarnya dilapangan 

seperti halnya yang terjadi di Desa Kuwu Grobogan, Desa tersebut mengalami sebuah 



tekanan terhadap kondisi perekonomian yang kurang baik oleh kelompok masyarakat, 

tetapi di Desa Kuwu memiliki sebuah natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) 

yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta 

dapat melakukan sebuah peluang usaha, diantaranya dapat  bekerja sebagai pelaku 

usaha dan petani. Potensi yang dimiliki dari fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dapat 

dimanfaatkan salah satunya yaitu masker lumpur tetapi masyarakat belum dapat 

mengoptimalkan dengan baik. Melihat keadaan tersebut masyarakat Desa Kuwu 

dengan lingkungan yang mengalami perubahan menjadikan sebuah adanya dinamika 

sosial. Maka dari itu masyarakat Desa Kuwu perlunya sebuah Adaptasi (Adaptation), 

pencapaian tujuan (Goal attainment), integrasi (Integration), dan latensi (Latency) atau 

pemeliharaan pola. Agar masyarakat Desa Kuwu bisa tetap untuk bertahan hidup, maka 

sistem harus menjalankan keempat fungsi yang saling mempengaruhi tersebut. 

Tujuannya adalah agar masyarakat Desa Kuwu tetap bertahan hidup dan dapat 

melakukan peluang usaha dengan memanfaatkan adanya sebuah natural asset dari 

fenomena alam (Bledug Kuwu) salah satunya produksi masker lumpur, agar 

masyarakat juga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Kuwu agar tetap 

bertahan hidup dengan kehidupan yang lebih baik. 
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