
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul 

Strategi Bertahan Hidup Berbasis Natural asset Pelaku Usaha Kecil Produksi Masker 

Lumpur Di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ini dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. 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 berbasis natural asset.  

2. Strategi bertahan hidup berbasis natural asset yang dilakukan oleh pelaku usaha 

kecil produksi masker lumpur di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan dalam mengatasi 

goncangan atau tekanan ekonomi dapat dilakukan dengan 3 cara dengan menggunakan 

strategi aktif, strategi pasif dan strategi jaringan. Dalam strategi bertahan hidup berbasis 

natural asset pelaku produksi masker lumpur yang dianalisis dengan menggunakan 

teori Talcott Parson Struktural Fungsionalisme (AGIL):  

a. Adaptation (Adaptasi): Dengan adanya natural asset fenomena alam 

(Bledug Kuwu) di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan ini, banyaknya 

masyarakat Desa Kuwu dengan memanfaatkan natural asset yang dimiliki 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Hal tersebut wajar saja, 

karena itu terjadi sebagai bentuk atau wujud dari sebuah adaptasi terhadap 

lingkungan sosial yang sudah berubah kondisinya. Setelah adanya natural 

asset fenomena alam (Bledug Kuwu) ini, adaptasi yang terjadi didalam 

masyarakat terus mengalir sedikit demi sedikit dengan mulai sadar adanya 

fenomena alam (Bledug Kuwu) yang memiliki potensi yang dapat 

dimanfaatkan dan dengan mentransformasi adanya natural asset terhadap 

dengan aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dapat 

membuka peluang usaha salah satunya produksi masker lumpur Bledug 



Kuwu, maka dari itu masyarakat mau tidak mau harus dapat beradaptasi 

supaya dapat memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Adaptasi yang 

dimaksud disini adalah adaptasi masyarakat Desa Kuwu Kabupaten 

Grobogan terhadap adanya natural asset yang dimiliki dengan mengetahui 

potensi dari munculnya fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dapat 

mempengaruhi proses atau tujuan ke arah hidup yang lebih baik. 

b. Goal Attaitment (Pencapaian Tujuan): Pencapaian tujuannya disini 

masyarakat Desa Kuwu Kabupaten Grobogan tentunya ingin menjalani 

hidup yang lebih baik dari sebelumnya dengan memanfaatkan natural asset 

produksi masker lumpur Bledug Kuwu tersebut. Tujuan adanya natural 

asset produksi masker lumpur Bledug Kuwu saat ini adalah supaya untuk 

menopang ekonomi dengan melakukan peluang usaha dengan 

memanfaatkan potensi Bledug Kuwu salah satunya produksi masker lumpur 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi tujuannya dari adanya 

natural asset Bledug Kuwu yang dimiliki ini sebagai support terhadap 

peningkatan ekonomi baik sebagai mata pencaharian pokok maupun 

sebagai mata pencaharian sampingan. 

c. Integration (Integrasi): Jadi integrasi dari hasil temuan di lapangan 

menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kuwu Kabupaten Grobogan agar 

tetap memelihara dan mengelola natural asset fenomena alam (Bledug 

Kuwu) yang dimiliki di Desa Kuwu dan kemudian dimanfaatkan sehingga 

menghasilkan pendapatan secara ekonomi. Bahkan memang sudah 

seharusnya dengan tujuan awal bahwa adanya potensi fenomena alam 

(Bledug Kuwu) dapat menunjukan kehidupan yang lebih baik kedepannya 

untuk menambah pendapatan dalam ekonomi.  

d. Latency (Pemeliharaan Pola): Sistem disini mengatur jalannya potensi 

natural asset 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 atau menjadi penopang perekonomian 

masyarakat Desa Kuwu agar tetap bertahan hidup untuk kehidupan yang 

lebih baik. 

3. Ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan 

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

Kabupaten Grobogan sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung: (1) Adanya natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) yang 

dapat dimanfaatkan salah satunya produksi masker lumpur yang dijadikan sebagai 

upaya untuk bertahan hidup masyarakat Desa Kuwu serta dapat melakukan peluang 

usaha untuk penopang perekonomian agar menjadikan kehidupan yang lebih baik 

kedepannya (2) Bahan baku untuk produksi masker lumpur mudah di dapatkan dengan 

cara langsung mengambil di fenomena alam (Bledug Kuwu) saat lumpur meletup 

keatas dari dalam perut bumi. 

b. Faktor Penghambat: (1) Minimnya edukasi dan sosialisasi terhadap pemanfaatan 

serta pemasaran dari potensi lumpur dari fenomena alam (Bledug Kuwu). (2) 

Rendahnya daya beli terhadap produksi masker lumpur sebab dikarenakan hanya 

dengan mengandalkan wisatawan yang datang di Fenomena alam (Bledug Kuwu) 

Kabupaten Grobogan tersebut. (3). Kurang menariknya dalam segi pengemasan 

produksi masker lumpur 

5.2  Saran  

1. Pemanfaatan potensi lumpur dari natural asset fenomena alam (Bledug 

Kuwu) tersebut masih menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat Desa Kuwu tetapi 

pengoptimalan itu masih dalam tahap yang kurang maksimal. Sehingga diharapkan 

kedepannya untuk masyarakat Desa Kuwu serta Pemerintah daerah Desa Kuwu 

Kabupaten Grobogan untuk lebih fokus dalam mengoptimalkan adanya natural asset 

fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dimiliki untuk lebih baik. 



2. Perlunya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan atau dengan 

menggandeng atau berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk pemanfaatan potensi 

lumpur dari adanya natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) agar lebih 

berkembang kedepannya.  

3. Pengemasan dan pemasaran produksi masker lumpur Bledug Kuwu 

sebaiknya agar lebih diperhatikan agar menarik daya beli serta tidak hanya 

mengandalkan wisatawan yang datang di fenomena alam (Bledug Kuwu) tersebut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


