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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bertujuan 

untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera lahir batin sebagai 

landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan menuju suatu bangsa 

yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan jelas bukan merupakan sebuah 

proses yang mudah dilalui, banyak tantangan dan agenda pembangunan yang harus 

dijawab dan dituntaskan untuk mencapai kondisi tersebut. Pembangunan harus 

dipahami sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan 

mendasar struktur sosial dan ekonomi, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. 

Perubahan itu mewujud dalam penciptaan kesempatan kerja melalui sistem 

produksi dan distribusi yang memberikan penghasilan bagi masyarakat. 

Tuntutan dari adanya perubahan struktur tersebut menunjukkan bahwa 

pembangunan adalah suatu proses yang harus dilaksanakan bersama-sama antara 

masyarakat dan pemerintah. Masyarakat ditempatkan sebagai objek sekaligus 

subjek pembangunan harus berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, 

menikmati hasil-hasil pembangunan dan melestarikan proses pembangunan secara 
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berkesinambungan dan tepat sasaran. Peran dari pemerintah hanyalah sebatas 

memperlancar dan mengendalikan pembangunan. 

Arah baru pembangunan nasional berisi strategi untuk memadukan 

pertumbuhan dengan pemerataan. Seperti halnya yang diungkap oleh Gunawan 

Sumodiningrat (1999: 82) arah baru pembangunan tersebut diwujudkan dalam 

bentuk: (1) upaya pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan masyarakat, 

(2) pemantapan otonomi dan desentralisasi, (3) modernisasi melalui penajaman arah 

perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan arah 

baru pembangunan ini maka pemerintah mengembangkan prinsip pembangunan 

yang partisipatif dimana masyarakat lemah menjadi poros dan sasaran kegiatan, 

terutama masyarakat sebagai penggerak utama usaha kecil yang pada waktu krisis 

konomi melanda negara kita, sektor usaha kecil inilah ternyata mampu menjadi 

tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mampu bertahan dalam terpaan 

badai krisis ekonomi.  

Program pembangunan yang dilaksanakan umumnya menginginkan 

tercapainya kemandirian suatu wilayah secara ekonomi. Pemerintah Propinsi Jawa 

Tengah juga mempunyai cita-cita tersebut, untuk mewujudkan kemandirian wilayah 

akan dilaksanakan peningkatan dan pengembangan pada sektor-sektor prioritas 

yaitu pertanian, usaha kecil dan menengah serta sektor pariwisata. Sektor-sektor 

inilah yang dipandang dapat diandalkan mampu membuka peluang usaha dan 

lapangan kerja serta pemerataan pendapatan. Hal ini dilandaskan pada kenyataan 

bahwa sektor usaha kecil dan menengah yang selama ini dinilai begitu lemah 

perkembangannya terbukti mempunyai kemampuan dan daya tahan lebih besar 

dibandingkan dengan industri besar dimasa krisis ekonomi. Demikian pula halnya 

dengan sektor pertanian, sektor ini tidak banyak menggantungkan pada bahan baku 

impor dan pengembangannya lebih didasarkan pada potensi wilayah sendiri. Sektor 

pariwisata turut dimasukkan dalam prioritas disebabkan karena sektor pariwisatalah 

yang menjadi salah satu komoditi prospektif yang dianggap potensial untuk 

dikembangkan dimasa datang dan sekaligus potensial sebagai sumber penerimaan 

devisa utama. Hal ini berarti ketiga sektor tadi mempunyai masa depan yang cerah 

untuk bersaing dalam era globalisasi. 

1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

3 

Program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah pada hakekatnya 

adalah merupakan upaya untuk membangkitkan ekonomi rakyat agar dapat menjadi 

ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi. Ekonomi rakyat adalah 

merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat secara swadaya untuk 

mengelola sumber daya yang dapat dikuasainya dan bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya. Menurut Gunawan Sumodiningrat “ekonomi rakyat adalah 

merupakan ekonomi usaha kecil sebagai upaya pemihakan”. Berdasarkan dari 

pernyataan tersebut usaha informal dan tradisional atau kelompok usaha kecil 

merupakan bagian dari ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang, untuk itu 

perlu adanya usaha untuk memberdayakannya agar mampu menjadi kekuatan 

ekonomi yang tangguh, sehingga ekonomi rakyat akan dapat berperan serta dalam 

penciptaan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.   

Sejalan dengan kebijaksanaan untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat, 

telah dikembangkan suatu model pengembangan ekonomi rakyat yang dimotori 

oleh program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program ini merupakan upaya 

langsung pemihakan dari pemerintah kepada kelompok masyarakat tertinggal. 

Dalam pengembangan berikutnya program IDT disempurnakan ke dalam bentuk 

program yang lebih lengkap, yang memberikan bantuan pembangunan sarana dan 

prasarana kepada masyarakat. Program tersebut adalah Program Pembangunan 

Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) yang diwujudkan dalam bentuk 

pembangunan prasarana fisik, pembangunan ekonomi dan sosial. Program P3DT 

kemudian disempurnakan lagi dalam bentuk Program Pengembangan Kecamatan 

(PPK). PPK ini menekankan pada pentingnya mekanisme perguliran dana bantuan 

langsung melalui lembaga keuangan milik masyarakat yang disebut Unit Pengelola 

Keuangan (UPK). Sebagai upaya mengatasi krisis, pengembangan bantuan dengan 

mekanisme PPK dipercepat melalui program Pemberdayaan Daerah Mengatasi 

Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE). Tampaknya program-program tersebut pada 

pelaksanaannya masih jauh dari memuaskan, banyak dari masyarakat yang menjadi 

sasaran dan tujuan program belum tersentuh dan terjaring program-program 

tersebut, penyebabnya diantaranya adalah selain salah urus juga karena hambatan 
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birokrasi dan ketidakmampuan aparat pemerintah di tingkat bawah serta lemahnya 

pengawasan.  

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat makin menyadari bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang diupayakan melalui berbagai program tidak dengan 

sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Kita 

memerlukan suatu strategi atau arah baru kebijaksanaan pembangunan yang 

memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi itu pada dasarnya mampu 

memberikan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Menyikapi hal ini maka 

pendekatan pembangunan nasional dikembangkan dengan cara menempatkan 

masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Salah satu model yang 

dikembangkan oleh pemerintah adalah model Pemberdayaan Masyarakat. Program 

pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia agar mampu mengolah sumber daya alam secara 

efisien, tepat guna dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan hidupnya serta mampu mendorong masyarakat pedesaan, usaha kecil, 

menengah dan koperasi untuk dapat berkembang. Diharapkan pula untuk mampu 

mendorong berkembangnya ekonomi daerah dan mampu menciptakan lapangan 

kerja dan kesempatan berusaha.  

Sasaran utama program pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat 

yang terpinggirkan termasuk kaum perempuan. Pendekatan ini memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat untuk dapat menentukan proses pembangunan 

yang dibutuhkan mereka sendiri sementara pemerintah dan lembaga lain 

mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi. Masyarakat berperan serta 

dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan 

dan sampai pada tahap penilaian kegiatan yang dikembangkan oleh dan untuk 

mereka. Partisipasi masyarakat ini merupakan inti dari proses pemberdayaan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan mengantar masyarakat dalam 

berproses untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari 

jalan keluar sesuai sumberdaya yang mereka miliki. Sesuai yang diungkapkan oleh  

Taliziduhu Ndraha (1990: 73) bahwa pembangunan masyarakat dalam suatu proses 
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meliputi 2 elemen dasar yaitu : (1) Partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka 

usaha mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka sedapat-dapatnya berdasarkan 

kekuatan dan prakarsa sendiri, (2) Bantuan dan pelayanan teknis yang bermaksud 

membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan 

membantu orang lain dari pemerintah.  

Kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang umumnya masih 

mengandalkan kegiatan pertanian sebagai tulang punggungnya, dewasa ini bisa 

dikatakan semakin menyedihkan. Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan hal 

itu, antara lain daya dukung tanah dan sumberdaya alam lainnya yang semakin 

menurun, prasarana dan kelembagaan ekonomi yang terbelakang dan sumber daya 

manusia yang tidak tergarap dengan baik. Melihat kondisi seperti itu dapat 

dikatakan sektor pertanian tidak bisa menopang kehidupan ekonomi pedesaan yang 

lebih maju lagi. Kehidupan ekonomi petani di pedesaan semakin terjepit. Lahan 

yang serba terbatas dan dengan produk andalan yang masih bernilai tambah relatif 

rendah sulit mengharap perekonomian pertanian di pedesaan bisa dipacu lebih 

tinggi lagi.  

Selain itu akar permasalahan kemiskinan di kawasan pedesaan adalah 

terdapatnya ketidakseimbangan hubungan dengan kawasan perkotaan yang 

cenderung merugikan pedesaan serta kesenjangan antar sektor yang ditunjukkan 

oleh melemahnya daya serap tenaga kerja dan produktivitas sektor pertanian. 

Menyikapi kondisi seperti itu diperlukan upaya penguatan pedesaan melalui 

pendekatan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengembangkan 

kapasitas masyarakat di daerah pedesaan agar dapat meningkatkan produktivitas 

mereka. 

Desa Krakitan adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan 

Bayat, Kabupaten Klaten dengan struktur sosial ekonomi masyarakat pedesaan. 

Berdasarkan data monografi Desa Krakitan yang didapatkan dari hasil prasurvey 

menunjukkan bahwa luas wilayah Desa Krakitan adalah 799,1505 Ha yang terbagi 

dalam 8 kegunaan tanah. 

Melihat data tersebut, lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian yaitu 

sawah dan tegalan hanya 19,79 % hal ini dikarenakan Desa Krakitan terletak di 
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dataran tinggi yang sebagian besar berupa pegunungan. Pertanian di Desa Krakitan 

tidak menjamin bagi kemakmuran masyarakat sekitar, selain lahan yang sempit juga 

tidak tersedianya daya dukung tanah karena tanah di Desa Krakitan berwarna merah 

dan mengandung kapur yang tinggi. Dalam usaha meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dan pemerataan pembangunan maka Pemerintah Kabupaten Klaten 

berinisiatif untuk mengembangkan Rowo Jombor sebagai salah satu potensi 

kepariwisataan yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah di 

Kabupaten Klaten. Upaya pengembangan ini juga ditunjang dengan adanya rawa 

yang dimiliki Desa Krakitan seluas 180,000 Ha yang keberadaannya belum dikelola 

dengan baik. Objek Wisata Rowo Jombor merupakan objek wisata alam perairan 

dan pegunungan yang masih alami dengan keindahannya menyebabkan tempat 

tersebut dapat menjadi objek wisata yang potensial bagi Kabupaten Klaten dan 

sekaligus dapat memperbaiki perekonomian masyarakat sekitarnya dengan 

memberdayakan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang sudah tersedia di 

daerah ini.  

Rowo Jombor yang dulunya hanya digunakan sebagai sumber irigasi bagi 

daerah sekitarnya dan hanya digunakan sebagai tempat budidaya ikan dalam 

keramba tancap kini berubah fungsi menjadi rumah makan diatas air atau rawa yang 

terkenal dengan nama Warung Apung. Keberadaan warung apung ini tidak 

mengurangi fungsi Rowo Jombor sebelumnya. Rowo Jombor tetap digunakan 

sebagai sumber irigasi dan tempat pembudidayaan ikan dalam keramba oleh 

masyarakat sekitar.  

Upaya pengembangan Rowo Jombor dengan membangun warung apung 

diharapkan akan dapat membuka peluang usaha dan menciptakan kegiatan ekonomi 

produktif bagi masyarakat sekitarnya, sehingga akan membawa perubahan kearah 

perbaikan ekonomi. Masyarakat yang dulunya hanya bermata pencaharian di sektor 

pertanian saja, maka dengan adanya pengembangan Rowo Jombor diharapkan 

dapat berubah kesektor lain. Pembangunan warung apung ini selain bertujuan 

pokok meningkatkan sektor pariwisata di daerah Klaten namun pada kenyataannya 

juga memiliki potensi lain dalam mendatangkan penghasilan bagi masyarakat 

sekitarnya. Potensi tersebut diantaranya adalah dibidang usaha rumah makan, home 
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industry, kegiatan ekonomi informal lainnya serta armada angkutan dan hiburan. 

Melihat berbagai potensi yang dimiliki dari pengembangan Rowo Jombor, akan 

dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar sehingga dapat 

menambah sumber pendapatan keluarga yang akhirnya memberikan kontribusi 

pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. 

Kegiatan pengembangan Rowo Jombor dengan membangun warung 

apung ini tidaklah seratus persen sempurna. Berdasarkan pengamatan peneliti, yang 

bisa membuka usaha warung apung hanyalah golongan masyarakat yang memiliki 

kemampuan dalam hal permodalan atau dana, karena pendirian warung apung 

memerlukan modal yang sangat besar, sedangkan masyarakat yang kurang 

beruntung dalam permodalan hanya menikmati sebagian kecil keuntungan dari 

pengembangan Rowo Jombor tersebut. Kasus ini memperlihatkan adanya 

kesenjangan antar golongan masyarakat. Kesenjangan ini timbul karena tidak 

semua pelaku ekonomi dapat berperan aktif dalam proses pembangunan dan tidak 

semua masyarakat dapat menikmati peningkatan pendapatan dari hasil proses 

pembangunan. Mereka adalah pelaku ekonomi yang tidak mempunyai akses pada 

sumber daya ekonomi terutama modal, sumber daya alam, teknologi, kesehatan dan 

pendidikan serta tidak mampu berperan dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan 

sosial ekonomi produktif. Kondisi kesenjangan seperti ini bila dibiarkan berlarut 

dapat menyebabkan melemahnya aspek ekonomi dan menimbulkan kecemburuan 

sosial, selain kelemahan tersebut ternyata keberadaan warung apung juga 

mengganggu ekosistem alami Rowo Jombor. Pendangkalan Rowo Jombor terus 

terlihat, enceng gondok tumbuh dengan liar dimana-mana sehingga mengurangi 

keindahan Rowo Jombor dan menyebabkan kepunahan ekosistem yang hidup 

didalamnya. Melihat ketidakseimbangan tersebut maka peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih jauh bagaimana pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pada usaha warung apung di kawasan Objek Wisata Rowo Jombor ini dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat sekitar lokasi 

pengembangan. 
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B. Perumusan Masalah 

Menurut pendapat Lexy J. Moleong (2000: 61) “Titik tolak penelitian jenis 

apapun tidak lain bersumber pada masalah. Tanpa masalah penelitian itu tidak dapat 

dilaksanakan”. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas,  maka 

peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian di Objek Wisata Rowo Jombor 

khususnya pada usaha warung apung yaitu ingin menjawab pertanyaan: 

1. Bagaimanakah persyaratan untuk mendirikan usaha warung apung? 

2. Bagaimanakah pemilik usaha warung apung memperoleh modal? 

3. Bagaimana strategi usaha yang di lakukan untuk mengembangkan usaha 

warung apung? 

4. Kendala apa yang ditemui dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha 

warung apung? 

5. Bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada 

pengembangan usaha warung apung? 

6. Bagaimana pengaruh pemberdayaan ekonomi masyarakat pada pengembangan 

usaha warung apung terhadap pendapatan keluarga masyarakat sekitar?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk memberikan arah dalam penelitian ini, maka perlu adanya tujuan 

yang hendak dicapai. Suharsimi Arikunto (2000: 49) menyatakan bahwa: “Tujuan 

penelitian adalah perumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang 

diperoleh setelah penelitian selesai”. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui persyaratan dalam mendirikan usaha warung apung serta 

untuk mengetahui bagaimanakah pemilik usaha warung apung memperoleh 

modal. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah strategi usaha yang dilakukan dalam rangka 

pengembangannya beserta kendala yang ditemui. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada 

pengembangan usaha warung apung serta untuk mengetahui pengaruh 
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pemberdayaan ekonomi masyarakat pada pengembangan usaha warung apung 

terhadap pendapatan keluarga masyarakat sekitar. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 
1. Manfaat Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian 

lebih lanjut terkait dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, terutama 

dengan meneliti lebih dalam tentang variabel-variabel lain yang berkaitan dengan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan 

keluarga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat/Umum 

1) Memberikan wawasan kepada pembaca mengenai kondisi Objek Wisata 

Rowo Jombor khususnya pada usaha warung apung. 

2) Memberikan wawasan kepada pembaca mengenai pelaksanaan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat pada usaha warung apung di kawasan 

Objek Wisata Rowo Jombor. 

3) Memberikan wawasan kepada pembaca mengenai pengaruh pemberdayaan 

ekonomi masyarakat pada usaha warung apung di kawasan Objek Wisata 

Rowo Jombor terhadap peningkatan pendapatan keluarga masyarakat 

sekitarnya. 

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 

Agar Pemerintah Daerah mengetahui secara lebih pasti tentang keadaan, 

prospek, potensi dan hambatan-hambatan yang terjadi pada pengembangan 

usaha warung apung serta mengetahui pengaruh pemberdayaan ekonomi 

masyarakat pada usaha warung apung di kawasan Objek Wisata Rowo Jombor 

terhadap peningkatan pendapatan keluarga masyarakat sekitarnya, sehingga 

dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-

kebijakan lebih lanjut. 
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c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan yang berupa teori, 

terutama yang berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya 

Manusia, Kewirausahaan dan Studi Masyarakat Indonesia. 

 

 

 

 
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 

A. Kajian Teori 

Mengkaji teori yang relevan dengan masalah yang dirumuskan merupakan 

langkah awal untuk mencari jawaban atas masalah yang akan diteliti. Di dalam 

penelitian ilmiah diperlukan teori yang relevan dan mendukung dengan 

permasalahannya. Teori merupakan unsur penelitian yang paling besar peranannya 

dalam suatu penelitian, karena melalui teori ilmiah peneliti mencoba menerangkan 

suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi fokus perhatiannya. 

Selanjutnya Kerlinger menjelaskan ”Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, 

konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara 

sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep” (Masri Singarimbun 

dan Sofyan Efendi, 1995: 37). Mengacu pada hal itulah maka dibawah ini akan 

diuraikan beberapa teori yang mendukung dan menjelaskan arahan penelitian ini, 

sebagai berikut:  

 
1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

 
a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan merupakan langkah untuk meningkatkan peran aktif 

masyarakat serta berupaya untuk menggali potensi akan sumber daya yang 
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ada. Pemberdayaan merupakan makna membuat orang menjadi berdaya. 

Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan atau empowerment, dimana 

kekuatan tersebut berasal dari diri sendiri yang digunakan untuk mendorong 

terjadinya perubahan, sehingga pemberdayaan sangat jauh dari konotasi 

ketergantungan. Konsep pemberdayaan masyarakat seperti yang dipaparkan 

Anggito Abimanyu, dkk (1995: 136) adalah: “Pemberdayaan masyarakat 

(empowerment) yang dimaksud bahwa pembangunan akan berjalan dengan 

sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam 

yang mereka miliki dan mengetoskannya untuk pembangunan masyarakat”. 

Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, dalam arti 

mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. 

Terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang pada konsep 

pemberdayaan melalui penegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki 

dalam seluruh tatanan kehidupan. Proses pemberdayaan mengusahakan agar 

orang berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidakseimbangan hak dan 

keseimbangan kewajiban. Pemberdayaan rakyat didefinisikan sebagai “upaya 

memberi daya atau kekuatan kepada rakyat (empowerment)” sebagaimana 

diungkapkan oleh Mohtar Mas’oed dikutip oleh Mubyarto, dkk (1994: 199). 

Ada dua versi yang berbeda mengenai empowerment yaitu versi dari 

Paul Freire dan versi yang berasal dari Schumacher. Menurut Paul Freire 

empowerment bukanlah sekedar hanya memberi kesempatan kepada rakyat 

untuk menggunakan sumber daya alam dan dana pembangunan saja tetapi 

lebih dari itu empowerment merupakan upaya untuk mendorong masyarakat 

untuk mencari cara menciptakan kebebasan struktur-struktur yang opresif. 

Dengan kata lain empowerment berarti partisipasi masyarakat dalam politik. 

Sedangkan versi Schumacher tentang empowerment kurang berbau politik. 

Schumacher percaya bahwa manusia itu mampu untuk membangun diri 

mereka sendiri tanpa mengharuskan terlebih dahulu menghilangkan 

ketimpangan struktural yang ada dalam masyarakat. Schumacher menyatakan 

bahwa strategi yang paling tepat untuk menolong si miskin adalah “memberi 

kail daripada ikan” dengan demikian mereka dapat mandiri, akan tetapi 
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empowerment versi Schumacher yang memfokuskan pada pembentukan 

kelompok mandiri juga masih tetap memerlukan dukungan politik. Tanpa 

adanya dukungan politik sama saja dengan “membantu orang dengan 

memberi kail tetapi orang tersebut tidak diberi hak untuk mengail di sungai”, 

maka pastilah mereka tidak akan dapat hidup dengan lebih baik. (Anggito 

Abimanyu, dkk, 1995: 140) 

Pemberdayaan tidak hanya meliputi penguatan individu anggota 

masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya 

modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan sikap tanggung jawab 

adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Aparat pemerintah desa harus 

memainkan peran yang lebih besar karena mereka adalah pihak yang paling 

mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerahnya, sehingga dalam 

upaya pemberdayaan masyarakat ini diperlukan peran pemerintah secara tepat 

sebagaimana diungkapkan oleh Moeljarto dikutip oleh Supriatna (2000: 20) 

yaitu : 

Bahwa sosok birokrasi yang tepat bagi pembangunan masyarakat 
miskin adalah birokrasi harus dapat melaksanakan fungsi empowering, 
menciptakan iklim agar anggota masyarakat dapat mengembangkan 
berbagai potensinya baik potensi sosial, intelektual, mental spiritual, 
maupun fisiknya secara optimal dan fungsi integrasi, agar proliferasi 
kelembagaan diferensiasi struktural dan fungsional, tekanan penduduk 
terhadap sumber dan sebagainya tidak mempunyai efek disintegrasi.    

 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Mubyarto, dkk (1994: 

204) yaitu : 

Di sebuah desa yang miskin, upaya pemberdayaan rakyat berwujud 
tindakan-tindakan minimal yang harus dilakukan untuk menghilangkan 
kendala-kendala yang menghalangi kamajuan masyarakat. Tindakan itu 
mula-mula memang dapat diawali dari pemberian bantuan yang bersifat 
material. Tetapi yang jauh lebih penting dan harus segera dilakukan 
adalah berubahnya sikap para elite desa dalam melakukan hubungan-
hubungan dengan rakyatnya menjadi lebih terbuka dan demokratis. 

 
Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Ginandjar Kartasasmita 

yang dikutip oleh Gunawan Sumodiningrat (1999: 133) sebagai berikut: 

“Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat 
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seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat 

mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam 

suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. 

Pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat dalam upaya 

mendukung kelancaran program pemberdayaan masyarakat juga diungkapkan 

oleh Edi Suharto (www.policy.hu/suharto, 12 April 2003) bahwa terjadinya 

proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal yaitu:   

1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, 

pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.   

2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada 

pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.  

Teori keseimbangan antara ekonomi dan politik di dalam lingkup 

negara juga dirasakan pentingnya di desa. Secara praktis, hal tersebut dapat 

dipraktekkan dengan cara mencoba menyeimbangkan antara pemberdayaan 

ekonomi dengan penguatan kelembagaan (self-governance) masyarakat. 

Pemberdayaan ekonomi tanpa dibarengi dengan pemberdayaan kelembagaan 

hanya akan membuat perubahan jangka pendek saja karena sama sekali tidak 

memberikan pondasi yang kuat bagi keberlanjutannya. Begitu pula sebaliknya 

pemberdayaan kelembagaan tanpa pemberdayaan ekonomi hanya akan 

membuat masyarakat jenuh. Perubahan yang terjadi karena pemberdayaan 

kelembagaan bukanlah perubahan yang dapat dirasakan secara nyata dan 

langsung. Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus tanpa dilanjutkan dengan 

pemberdayaan ekonomi maka masyarakat biasanya akan bersifat skeptis 

terhadap aktifitas dalam pemberdayaan kelembagaan tersebut. 

Gagasan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong 

dan melindungi tumbuh dan berkembangnya kekuatan daerah termasuk juga 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasiskan pada kekuatan 

masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya mengandung tuntutan pada 

kemampuan untuk mendayagunakan dan menghasilgunakan potensi sumber 

daya lokal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga 
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terlindunginya hak-hak masyarakat sebagai warga negara dalam pengelolaan 

aset sumber daya lokal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.  

Keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat 

diukur dari meningkatnya pendapatan masyarakat melainkan juga aspek-

aspek penting dan mendasar lainnya. Pemberdayaan masyarakat harus 

mampu diarahkan pada proses-proses pemerintahan yang lebih demokratis, 

terbuka, dan berkeadilan serta menjamin terciptanya kemandirian dan 

keberlanjutan.  

 

Hal-hal mendasar lain yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan 

masyarakat tersebut, antara lain: 

 

1) Pengembangan kelompok masyarakat yang dikembangkan dan 
berfungsi dalam mendinamisir kegiatan masyarakat. 

2) Pengembangan jaringan strategis antar kelompok atau organisasi 
masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan 
masyarakat. 

3) Kemampuan kelompok masyarakat dalam mengakses sumber-
sumber luar yang dapat mendukung pengembangan kegiatan. 

4) Jaminan atas hak-hak masyarakat dalam mengelola sumber daya 
lokal. 

5) Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial 
kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis 
dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik. 

6) Terpenuhinya kebutuhan hidup dan meningkatnya kesejahteraan 
hidup mereka serta mampu menjamin kelestarian daya dukung 
lingkungan bagi pembangunan (Arbi Sanid, 2003: 54).  

 

 
Kebijaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah 

direncanakan secara terperinci, jelas, dan transparan dengan dasar peran aktif 

masyarakat serta dukungan dari aparat pelaksana yang handal adalah awal 

keberhasilan perencanaan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. 

Lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa perlu diperkuat 

agar pembangunan nasional yang berbasis pembangunan pedesaan dengan 

kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintahan desa 

dan masyarakat desa itu sendiri dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
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Upaya ini pada gilirannya akan mampu menciptakan sinergi pembangunan 

keluarga sejahtera dalam suasana kota modern di desa.  

Ginandjar Kartasasmita (1996: 159) juga membicarakan konsep 

pemberdayaan masyarakat. Bahwa dalam kerangka pembangunan nasional, 

upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga jurusan: 

 

1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 
masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah pada 
pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat mempunyai 
potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat 
yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk 
membangun daya itu dengan mendorong (encourage), memotivasi, 
dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang 
dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 

2) Memperkuat setiap potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh 
masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-
langkah lebih positif selain hanya menciptakan iklim dan suasana. 
Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut 
penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses 
terhadap berbagai macam peluang (opportunities) yang akan 
membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. 

3) Memberdayakan adalah mengandung arti melindungi. Dalam proses 
pemberdayaan harus dicegah yang lemah bertambah lemah karena 
kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Menyimak hal 
tersebut maka dalam setiap konsep pemberdayaan masyarakat ini, 
perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat diperlukan. 
Melindungi disini tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari 
berbagai interaksi karena itu justru akan semakin melemahkan. 
Melindungi juga harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah 
terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang 
kuat atas yang lemah.   

 
 

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi 

semakin tergantung pada berbagai program pemberian (charity) karena pada 

dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri dan 

hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Pemberdayaan masyarakat 

yang berbasiskan sumber daya manusia dan sumber daya alam diharapkan 

dapat dengan cepat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, 

membuka kesempatan kerja baru dan mendukung pengembangan usaha kecil-
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menengah dalam rangka menyelamatkan dan menggerakkan kembali roda 

kegiatan ekonomi nasional. 

Berdasarkan berbagai konsep pemberdayaan secara luas diatas maka 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk 

memampukan dan memandirikan masyarakat dengan cara menggali berbagai 

potensi yang dimilikinya, kemudian memperkuat potensi tersebut dengan cara 

menciptakan suasana atau iklim yang mendukung, selain itu juga dilakukan 

dengan cara memberikan berbagai macam input atau masukan-masukan dan 

kesempatan untuk dapat mengembangkan potensi tersebut melalui pemberian 

berbagai macam program penyuluhan, pelatihan, ketrampilan, dorongan, hak 

dan wewenang untuk mengelola sumber daya yang ada sehingga akan dapat 

bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Penelitian ini lebih memfokuskan pada 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, dimana yang menjadi titik tolak dari  

penelitian ini adalah pada sektor perekonomian. Jadi pemberdayaan ekonomi 

masyarakat adalah segala upaya untuk memampukan dan memandirikan 

perekonomian masyarakat dengan membuka akses masyarakat terhadap 

berbagai modal serta sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber 

daya manusia dengan berlandaskan pada apa yang sudah dimiliki dan tersedia 

di lingkungan masyarakat itu sendiri sehingga dapat memberikan kontribusi 

pada peningkatan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian 

dan kesejahteraan masyarakat.  

Hal tersebut dapat pula disebut sebagai pembangunan ekonomi 

masyarakat. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai 

suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk yang ada 

pada suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu panjang dan suatu 

proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus. 

 
b. Ciri-Ciri, Manfaat, Kebijakan, dan Kendala Pemberdayaan Masyarakat 

Strategi pemberdayaan masyarakat yang telah dikembangkan pada 

intinya adalah membantu rakyat agar lebih berdaya sehingga tidak hanya 

dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan dengan memanfaatkan potensi 
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yang dimilikinya, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi 

secara nasional. Adapun ciri-ciri pemberdayaan masyarakat antara lain: 

1) Prakarsa dan pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat harus diletakkan pada masyarakat itu sendiri. 

2) Meningkatkan segala kemampuan masyarakat untuk mengelola dan 

memobilisasikan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya. 

3) Mentoleransi variasi lokal, sehingga sifatnya amat fleksibel dan 

menyesuaikan dengan kondisi lokal. 

4) Proses pembentukan jaringan antara birokrasi dan LSM, satuan-satuan 

organisasi tradisional yang mandiri. 

Berdasarkan ciri pendekatan tersebut maka upaya yang dapat 

dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat diusahakan terarah pada 

usaha pemihakan yang langsung ditujukan kepada yang memerlukan. Selain 

itu diupayakan juga adanya keterlibatan langsung oleh masyarakat yang 

menjadi sasaran kegiatan supaya kegiatan yang telah diprogramkan tersebut 

efektif sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru dalam proses 

pembangunan. Dalam Pemberdayaan masyarakat terdapat pula upaya untuk 

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi 

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan 

memandirikan masyarakat. Adapun ciri-ciri pemberdayaan menurut Korten 

adalah : 

1) Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi 
kebutuhannya harus diletakkan pada masyarakat atau komunitas itu 
sendiri. 

2) Meningkatkan kemampuan masyarakat atau komunitas untuk 
mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang ada untuk 
mencukupi kebutuhannya. 

3) Mentoleransi variasi lokal dan karenanya sifatnya amat fleksibel 
menyesuaikan dengan kondisi lokal. 

4) Menekankan pada proses sosial learning yang didalamnya terdapat 
interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari 
proses perencanaan sampai evaluasi proyek. 
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5) Proses penentuan jaringan antara birokrat dan lembaga swadaya 
masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, 
merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk 
meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola 
berbagai sumber maupun untuk menjaga keseimbangan antara 
struktur vertikal dan horisontal (Moeljarto T, 1995: 26) 

 
Sesuai dengan ciri-ciri pemberdayaan tersebut maka peran aktif 

masyarakat merupakan faktor utama dan esensial yang harus dipenuhi bagi 

tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat. Tanpa peran aktif masyarakat 

mustahil pemberdayaan berhasil dengan baik karena sasaran program ini 

adalah masyarakat itu sendiri sebagai pelaksana kegiatan. Masyarakat adalah 

sebagai subjek pelaksana dan tidak ditempatkan sebagai objek dari berbagai 

proyek pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Peran pemerintah sebatas 

memberikan fasilitas dan berusaha membuka serta memperluas akses 

masyarakat pada sumber daya pembangunan dan penciptaan peluang yang 

seluas-luasnya bagi masyarakat dilapisan bawah untuk turut berpartisipasi 

dalam proses pembangunan, hal ini sesuai dengan tujuan pemberdayaan 

masyarakat yaitu memandirikan dan memampukan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat yang telah diprogramkan oleh pemerintah 

tentunya mempunyai tujuan-tujuan dan manfaat. Manfaat pemberdayaan 

masyarakat tersebut diantaranya dapat mendukung : 

1) Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan. 

2) Peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat dan 

kelompok dengan penghasilan kecil. 

3) Peningkatan penggunaan sumber-sumber pengembangan secara efektif 

dan efisien. 

4) Program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif, 

efisien dan terfokus pelanggan. 

5) Proses pengembangan yang lebih demokratis. 

Pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat golongan 

ekonomi lemah dimana peningkatan tersebut diupayakan berdasarkan 
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kemampuannya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber penghasilan 

yang dimiliki. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini juga perlu didukung 

oleh hal-hal yang bersifat penguatan kecakapan (skill) dengan berprinsip 

“mulailah dari apa yang masyarakat tahu dan mengerti”. Peningkatan 

pendapatan jauh lebih baik dimulai dari apa yang sudah miliki oleh 

masyarakat, baik dari sisi keahlian, dukungan budaya, bahan baku, alat-alat 

dan lain-lain daripada memulai dengan sesuatu yang benar-benar baru. 

Senada dengan apa yang dipaparkan pada makalah yang penulis dapatkan 

dari internet (www.google.com, 11 Januari 2006), bahwa “tujuan utama 

pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat miskin dan 

kelompok lemah lainnya”.  

Tujuan program pemberdayaan masyarakat ini juga diungkapkan 

oleh Sukasmanto (www.google.com, 18 Januari 2006) sebagai berikut: 

“Setiap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai tujuan utama 

untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dan untuk memastikan 

adanya jaminan sosial bagi masyarakat”.  

Berdasarkan tujuan tersebut diharapkan pemberdayaan masyarakat 

juga dapat mengatasi masalah pengangguran dengan dibukanya lapangan 

kerja sehingga pemerataan hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh 

lapisan masyarakat. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah 

beserta masyarakatnya secara bersama-sama mengambil inisiatif, gagasan 

serta prakarsa pembangunan. Pemerintah beserta partisipasi masyarakat 

didukung dengan penggunaan sumber daya yang ada harus mampu menaksir 

potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun 

perekonomian wilayah tertentu. 

Pendapat lain mengenai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat 

sebagaimana disampaikan oleh Edi Suharto (www.policy.hu/suharto, 12 April 

2004): “Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran 

terus menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam 

upaya peningkatan taraf hidupnya”. Pendekatan pemberdayaan masyarakat 

ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa 
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masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai dengan 

sumber daya yang mereka miliki. Input utama adalah pengembangan sumber 

daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta 

mengurangi harapan akan adanya sumber daya dari pihak luar sebagai bentuk 

perwujudan dari kemandirian masyarakat.  

Proses pemberdayaan masyarakat seringkali juga turut melibatkan 

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). LSM dan masyarakat bekerja sama 

untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, dimana peran LSM ini 

hanyalah sebagai lembaga pendamping sekaligus fasilitator bagi masyarakat. 

Berdasarkan kemitraan tersebut maka pemberdayaan masyarakat juga sangat 

bermanfaat untuk dinas dan instansi lain dalam peningkatan pelayanan yang 

lebih tanggap bagi kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi oleh 

masyarakat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Sukasmanto (www.google.com, 18 Januari 2006) bahwa pemberdayaan 

masyarakat memiliki peluang serta potensi sebagai berikut: 

1) Meningkatnya dukungan berbagai pihak, terutama LSM di daerah, 
nasional bahkan internasional terhadap isu pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. 

2) Otonomi daerah yang lebih banyak mampu memberikan ruang bagi 
pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

3) Adanya sumber daya alam yang dapat dikembangkan. 
4) Masyarakat memiliki nilai-nilai yang lebih memiliki kearifan dalam 

pengelolaan SDA dan dapat dikembangkan. 
5) Penggalangan dana masyarakat. 
6) Terbukanya kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai 

pihak. 
7) Peluang dan potensi lainnya yang lebih spesifik. 

 
Menyusun kebijakan yang optimal dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Permasalahan 

seperti mencari keseimbangan antara intervensi dan partisipasi, mengatasi 

konflik kepentingan, mencari instrumen kebijakan yang paling efektif, 

membenahi mekanisme penghantaran merupakan tantangan yang tidak kecil. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Bayu Krisnamurthi bahwa upaya yang dapat 

dilakukan adalah mencoba mengusahakan agar kebijakan pemberdayaan 
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ekonomi masyarakat tersebut dapat mewujudkan suatu ekonomi masyarakat 

yang berkembang dengan berpedoman pada slogan dari rakyat, oleh rakyat, 

dan untuk rakyat, hal tersebut berarti kebijakan yang dilakukan perlu dapat 

menjamin agar kegiatan ekonomi mencerminkan prinsip-prinsip:  

1) Dari rakyat; rakyat banyak memiliki kepastian penguasaan dan 

aksesibilitas terhadap berbagai sumberdaya produktif, dan rakyat 

banyak menguasai dan memiliki hak atas pengambilan keputusan 

produktif serta konsumtif yang menyangkut sumberdaya tersebut.  

Pemerintah berperan untuk memastikan kedaulatan tersebut dilindungi 

dan dihormati sekaligus mengembangkan pengetahuan dan kearifan 

rakyat dalam pengambilan keputusan.  

2) Oleh rakyat; proses produksi, distribusi dan konsumsi diputuskan dan 

dilakukan oleh rakyat. Dalam hal ini sistem produksi, pemanfaatan 

teknologi, penerapan azas konservasi, dan sebagainya perlu dapat 

melibatkan sebagian besar rakyat. Pemberian hak khusus kepada 

segelintir orang untuk mengembangkan ‘kue ekonomi’ dan kemudian 

baru ‘dibagi-bagi’ kepada yang banyak tidak sesuai dengan prinsip ini.  

Kreativitas dan inovasi yang dilakukan rakyat harus mendapat apresiasi 

sepenuhnya.  

3) Untuk rakyat; rakyat merupakan beneficiaries utama dalam setiap 

kegiatan ekonomi sekaligus setiap kebijakan yang ditetapkan. Jelas 

bahwa korupsi, dominasi, dan eksploitasi ekonomi tidak dapat diterima. 

 

Paradigma pemberdayaan masyarakat (empowerment) harus disadari 

sebagai suatu model pembangunan yang melibatkan hubungan antara 

kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik. Pemahaman seperti ini 

merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi untuk menjamin keberhasilan 

model  empowerment. Model ini hanya dapat berjalan dengan baik apabila 

digerakkan oleh para intelektual desa atau aparat desa baik dalam upaya 

menumbuhkan semangat masyarakat maupun dalam menyusun kebijakan. 
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Kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilih dalam 

tiga kelompok antara lain: 

1) Kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi 

memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat. Kebijaksanaan ini dapat berupa penyediaan sarana 

dan prasarana, penguatan kelembagaan, serta penyempurnaan peraturan 

perundang-undangan yang dapat menunjang kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat.  

2) Kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan 

kegiatan ekonomi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. 

Kebijaksanaan ini dilakukan dengan memperbaiki empat akses, yaitu 

akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap 

pasar dan akses terhadap sumber pembiayaan. 

3) Kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui 

upaya khusus. Kebijaksanaan ini diutamakan pada penyiapan penduduk 

miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan 

budaya setempat.  

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui lima strategi 

pemberdayaan diantaranya adalah: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, 

Penyokongan dan Pemeliharaan (Edi Suharto, www.policy.hu/suharto, 12 

April 2004):  

1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 
potensi masyarakat miskin dapat berkembang secara lebih optimal. 
Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari 
sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.   

2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 
masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi 
kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh 
kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat 
miskin yang menunjang kemandirian mereka.  

3) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok 
lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari 
terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) 
antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi 
kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus 
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diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi 
yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 

4) Penyokongan: memberikan bimbingan serta dukungan kepada setiap 
masyarakat miskin agar mampu menjalankan peranan dan tugas 
kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat 
miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang 
semakin lemah dan terpinggirkan.  

5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 
keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 
masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 
keseimbangan yang memungkinkan setiap orang dapat memperoleh 
kesempatan berusaha.  

 
 
 

Setelah perencanaan di tetapkan, pelaksanaan pembangunan yang 

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat harus dilaksanakan secara 

konsisten dan harus memenuhi persyaratan pokok, seperti:  

1) Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus terarah dan menguntungkan 

masyarakat ekonomi lemah. 

2) Pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. 

3) Upaya pemberdayaan dan pola pengembangan kegiatannya dilakukan 

bersama atas dasar kesamaan latar belakang, karena masyarakat ekonomi 

lemah sulit bekerja sendiri-sendiri. 

4) Menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta 

membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial, disini juga termasuk 

keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju, anggota masyarakat 

mampu lainnya, organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk 

LSM, perguruan tinggi dan pemerintah. 

5) Semuanya itu menyangkut pekerjaan besar dan di dalam banyak hal harus 

merombak pola pikir dan praktik yang dijalankan selama ini. 

Memperhatikan berbagai kebijakan yang dapat mempengaruhi 

perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat, dan bercermin pada praktek 

kebijakan tersebut hingga saat ini, dapat dikemukakan berbagai permasalahan 

yang masih dihadapi dalam pengembangan kebijakan bagi ekonomi 

masyarakat, antara lain:    
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1) Pertimbangan dalam penetapan kebijakan tersebut seringkali memang 

tidak atas dasar kepentingan kegiatan ekonomi masyarakat. Demikian 

juga, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka 

otonomi daerah juga telah mengindikasikan pertimbangan yang tidak 

berorientasi ekonomi rakyat.   

2) Kebijakan pengembangan yang dilakukan lebih banyak bersifat regulatif 

dan merupakan bentuk intervensi terhadap kegiatan yang telah dilakukan 

oleh ekonomi rakyat.  Inovasi dan kreativitas ekonomi rakyat, terutama 

dalam mengatasi berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi 

sangat tinggi.  Namun banyak kasus yang menunjukkan bahwa kebijakan 

yang dikembangkan lebih banyak membawa norma dan pemahaman dari 

luar dari pada mengakomodasi apa yang sudah teruji berkembang dalam 

masyarakat.   

3) Banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak sering kali 

bersifat kontra produktif. Seorang camat atau kepala desa atau kelompok 

masyarakat misalnya, sering kali harus menerima limpahan pelaksanaan 

tugas hingga 10 atau 15 program dalam waktu yang bersamaan, dari 

berbagai instansi yang berbeda dan dengan metode dan ketentuan yang 

berbeda. Tumpang tindih tidak dapat dihindari, pengulangan sering 

terjadi tetapi pada saat yang bersamaan banyak aspek yang dibutuhkan 

justru tidak dilayani.  

4) Mekanisme penghantaran kebijakan (delevery mechanism) yang tidak 

apresiatif juga merupakan faktor penentu keberhasilan kebijakan.  

Kemelut Kredit Usaha Tani (KUT) merupakan contoh konkrit dari 

masalah mekanisme penghantaran tersebut. Demikian pula sikap 

birokrasi yang memerintah, merasa lebih tahu, dan “minta dilayani” 

merupakan permasalahan lain dalam implementasi kebijakan. Sikap 

tersebut sering kali jauh lebih menentukan efektivitas kebijakan.  

5) Seperti yang telah dikemukakan diatas, banyak kebijakan yang bersifat 

mikro, padahal yang lebih dibutuhkan oleh ekonomi rakyat adalah 

kebijakan makro yang kondusif. Dalam hal ini, tingkat bunga yang 
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kompetitif, alokasi kebijakan fiskal yang lebih seimbang sesuai dengan 

porsi pelaku ekonomi, dan kebijakan nilai tukar, disertai berbagai 

kebijakan pengaturan tampaknya masih jauh dari harapan pemberdayaan 

ekonomi rakyat.  

Tantangan dan hambatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 

juga dijabarkan oleh Sukasmanto (www.google.com, 18 Januari 2006) antara 

lain sebagai berikut: 

1) Kemauan dan kemampuan otoritas pengambil keputusan atau 
pemerintah. 

2) Kemungkinan pembelokan kebijakan otonomi daerah dengan 
munculnya raja-raja kecil di daerah. Sehingga kalau dulu sumber 
daya alam dikuasai oleh oknum-oknum pemerintahan pusat, 
mungkin nantinya akan dikuasai oleh oknum-oknum pemerintahan 
daerah. 

3) Kemampuan dan potensi SDM yang belum memadai. 
4) Sulitnya mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat. 
5) Kuatnya budaya konsumerisme dan ekonomi kapitalis. 
6) Warisan kebobrokan dan kerusakan SDA dari masa lalu (Orde 

Baru). 
7) Rendahnya tingkat partisipasi, prakarsa, dan swadaya masyarakat. 
8) Kesulitan dalam akses modal, manajemen, teknologi, informasi, dan 

pemasaran. 
9) Hambatan-hambatan kultural dalam masyarakat itu sendiri.  

 
Meskipun proses implementasi program pemberdayaan masyarakat 

cukup jelas di tingkat masyarakat, tetapi mustahil tujuan pemberdayaan dapat 

tercapai apabila hambatan-hambatan tersebut tidak ditanggulangi. Perubahan 

ditingkat masyarakat hanya bisa terjadi jika ada perubahan kelembagaan dan 

perlu ditunjang pula oleh kesiapan masyarakat yang menjadi sasaran program 

baik kesiapan pengetahuan, ketrampilan, keterbukaan menerima perubahan 

dan kemampuan untuk berperan serta. 

 
c. Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Keberhasilan suatu pembangunan memerlukan keterlibatan atau 

partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi memiliki kaitan dengan pemerataan 

pembangunan, dalam rangka untuk mewujudkan peran aktif masyarakat. 

Keikutsertaan masyarakat akan lebih menentukan potensi daerah sehingga 
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akan mempercepat pertumbuhan daerah. Keterlibatan aktif ini merupakan 

salah satu bentuk partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

mempunyai peran yang cukup penting. Sebagaimana pendapat dari Diana 

Conyers (1991: 154): 

1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 
informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat 
setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta 
proyek-proyek pembangunan akan gagal. 

2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 
perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk 
proyek dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek 
tersebut. 

3) Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 
pembangunan masyarakat mereka sendiri. Mereka pun mempunyai 
hak untuk urun rembug (memberikan saran) dalam menentukan 
jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. 
Dengan hal ini sentral dengan konsep man centered development 
suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia, 
jenis pembangunan yang akan diarahkan demi perbaikan nasib 
manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan.   
 
Konsep pemberdayaan masyarakat membutuhkan dukungan dari 

masyarakat dalam bentuk peran aktif masyarakat dalam setiap kegiatan, 

karena masyarakat adalah sebagai subjek dan sekaligus sebagai pelaksana 

pembangunan. Mereka yang membuat keputusan-keputusan dan rencana-

rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektifan kegiatan yang 

dilakukan. Sasaran utama adalah pengembangan sumber daya manusia, 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengurangi harapan akan 

sumber daya dari pihak luar, baik pemerintah ataupun Lembaga Swadaya 

Masyarakat. Dengan demikian mereka juga semakin tanggap dan kritis 

terhadap segala hal yang menyangkut kehidupan mereka, serta makin aktif 

berperan dalam menentukan nasibnya sendiri. Masyarakat akan semakin 

terbuka, berpendidikan dan semakin tinggi kesadarannya.  

Partisipasi masyarakat melalui perspektif pemberdayaan merupakan 

suatu paradigma dimana masyarakat sebagai individu bukanlah sebagai objek 

dalam pembangunan, melainkan mampu berperan sebagai pelaku yang 
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menentukan tujuan, mengontrol sumber daya dan mengarahkan proses yang 

mempengaruhi hidupnya sendiri. Hal ini dimaksudkan bahwa masyarakat 

harus peduli terhadap lingkungan hidup manusia yang berimbang, sumber 

daya yang dominan yang merupakan sumber daya informasi dan prakarsa 

yang kreatif yang tak kunjung habis dalam meningkatkan pertumbuhan umat 

manusia. 

 

 

 
d. Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Segenap program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk 

menanggulangi ketertinggalan, keterbelakangan dan kemiskinan merupakan 

bagian dari upaya mempercepat proses perubahan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat yang masih tertinggal. Proses perubahan itu hanya dapat lestari 

dan berkelanjutan jika ia digerakkan oleh masyarakat. Aparat dan pihak luar 

adalah fasilitator yang melakukan campur tangan minimum jika masyarakat 

belum mampu melaksanakan proses tersebut. Indikator keberhasilan yang 

dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 

mencakup : 

1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin. 
2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh 

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.  
3) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan 

kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. 
4) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin 

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin 
kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi 
kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan 
kelompok lain di dalam masyarakat. 

5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan 
yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang 
mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. 
(Gunawan Sumodiningrat, 1999: 138 ) 
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Indikator pemberdayaan yang lainnya disebutkan seperti berikut 

dibawah ini yang seringkali di sebut sebagai empowerment index atau indeks 

pemberdayaan sebagai berikut:  

1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah 

atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, 

rumah ibadah dan ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap 

tinggi jika individu mampu pergi sendirian.  

2) Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk 

membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak 

tanah, minyak goreng, bumbu), kebutuhan dirinya (minyak rambut, 

sabun mandi, bedak, shampo). Individu dianggap mampu melakukan 

kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa 

meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang 

tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.  

3) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk 

membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, 

TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga, dan lain-lain. Seperti halnya 

indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat 

membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih 

jika ia juga dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan 

uangnya sendiri.  

4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga: mampu 

membuat keputusan secara sendiri mapun bersama suami/istri mengenai 

keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, 

pembelian kambing untuk diternak dan memperoleh kredit usaha.  

5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga. 

6) Kesadaran hukum dan politik: seperti mengetahui nama salah seorang 

pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, 

nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-

hukum waris.  
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7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 

berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain 

melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri 

yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, 

penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi 

dan pegawai pemerintah.  

8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, 

tanah, asset produktif, dan tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin 

tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah 

dari pasangannya.  

Mengacu pada berbagai tolak ukur tersebut diatas maka segenap 

upaya pembangunan dilaksanakan untuk mengurangi jumlah penduduk 

miskin. Kemiskinan cenderung memusat didaerah pedesaan yang terpencil 

dan terisolasi, dan kawasan padat penduduk di daerah perkotaan yang disebut 

kantung kemiskinan. 

 
 
 
 

e. Masyarakat Ekonomi Lemah Sebagai Sasaran Pemberdayaan Masyarakat  

Tujuan utama konsep pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan 

masyarakat miskin dan kelompok lemah lainnya. Kelompok lemah ini adalah 

kelompok yang pada umumnya kurang memiliki keberdayaan, oleh karena itu 

untuk melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui 

konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. 

Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau 

tidak berdaya meliputi:   

1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, 
maupun etnis.  

2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, 
penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.   

3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami 
masalah pribadi dan masalah keluarga.  
(Edi Suharto, www.policy.hu/suharto, 12 April 2004) 
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Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam 

suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok 

minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat, 

adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku 

mereka yang berbeda dari keumuman kerapkali dipandang sebagai deviant 

(penyimpang). Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai 

orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal 

ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari kekurangadilan 

dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.  

Ketidakberdayaan ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena 

politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, 

ketiadaan pelatihan-pelatihan, serta adanya ketegangan fisik maupun 

emosional. Munculnya industrialisasi yang melahirkan spesialisasi kerja dan 

pekerjaan mobile telah melemahkan lembaga-lembaga yang dapat berperan 

sebagai struktur penghubung antara kelompok masyarakat lemah dengan 

masyarakat luas. Organisasi-organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan, 

dan lembaga keluarga yang secara tradisional merupakan lembaga alamiah 

yang dapat memberi dukungan dan bantuan informal, pemecahan masalah 

dan pemenuhan kebutuhan para anggotanya, cenderung semakin melemah 

peranannya.  

Hal tersebut diatas seringkali menyebabkan sistem ekonomi yang 

diwujudkan dalam berbagai bentuk pembangunan proyek-proyek fisik, selain 

di satu pihak mampu meningkatkan kualitas hidup sekelompok orang, juga 

tidak jarang justru semakin meminggirkan kelompok-kelompok tertentu 

dalam masyarakat sehingga hal ini akan semakin menambah banyak angka 

kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh 

manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu 

sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek 

kehidupan manusia walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai 
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masalah oleh manusia yang bersangkutan. Menurut Emil Salim (1976: 41) 

yang dimaksud dengan kemiskinan adalah: “Mereka dikatakan berada di 

bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh 

dan lain-lain”. 

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis 

nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, 

yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty 

threshold). Seperti yang dijelaskan dalam artikel  (BPS dan Depsos, 2002: 4 

dalam www.google.com) bahwa: 

Yang dimaksud dengan garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang 
diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan 
makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-
makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, 
transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. 
 

Hadi Prayitno memerinci golongan orang-orang miskin dalam tiga 

kelompok, diantaranya: 

 

1) Orang-orang yang relatif miskin 
Kelompok ini mampu mencari nafkah sendiri, hidup di atas garis 
kemiskinan, memperoleh pendapatan di atas batas minimum tetapi 
tidak cukup untuk menabung, terkecuali dalam jumlah kecil. 

2) Orang-orang yang benar-benar miskin 
Kelompok ini hidup pada tingkat batas minimum hidup, tidak 
memiliki kemampuan menabung sedikitpun. Pendapatannya habis di 
gunakan untuk membiayai hidup sehari-hari. 

3) Orang-orang yang melarat 
Pendapatan kelompok ini di bawah batas minimum hidup, atau tanpa 
pendapatan sama sekali, sehingga untuk mempertahankan hidupnya 
sangat tergantung pada uluran tangan pihak lainnya. (Hadi Prayitno, 
1987: 77) 
 
Bertolak dari ukuran di atas maka meraka yang hidup di bawah garis 

kemiskinan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah 

yang cukup, modal ataupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki 
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sedikit sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi 

sangat terbatas.  

2) Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi 

dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh 

tanah garapan ataupun modal usaha. 

3) Tingkat pendidikan mereka rendah, tak sampai tamat sekolah dasar. 

4) Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. 

5) Banyak mereka yang hidup dikota masih berusia muda dan tidak 

mempunyai ketrampilan atau pendidikan. 

 

 

 

 

Lebih jauh lagi dimensi kemiskinan di paparkan sebagai berikut:  

1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, 

sandang dan papan)  

2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).  

3) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk 

pendidikan dan keluarga).  

4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.  

5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.  

6) Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.  

7) Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan  

8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.  

9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita 

korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal 

dan terpencil). 

Lingkungan luas dapat menghambat peran dan tindakan kelompok 

tertentu. Situasi ini dapat mengakibatkan tidak berdayanya kelompok yang 
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tertindas tersebut dalam mengekspresikan, membuktikan kemampuan dirinya 

dan menjangkau kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat.  

 
2. Pendapatan Keluarga 

a. Pengertian Pendapatan Keluarga  

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat. Keluarga 

terbentuk kerana adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

dasar anggotanya seperti pemenuhan kebutuhan biologis, fungsi reproduksi, 

pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Menurut pola keluarga inti 

adalah terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum dewasa atau yang belum 

menikah sebagai anggota-anggotanya. Pendapatan merupakan hal yang 

sangat penting dan sebagai dasar penghidupan, sebab dengan pendapatan 

seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan material maupun 

spiritual. 

Penghasilan yang diperoleh seseorang dapat berasal dari dalam 

negeri maupun dari usaha di luar negeri. Pendapatan tidak hanya berupa uang 

tetapi bisa juga berupa barang atau jasa yang dapat dinilai dengan satuan 

uang. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan 

dinyatakan: “Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang 

diterima atau diperoleh baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun” (Mardiasmo, 2002: 

199). 

Pendapatan rumah tangga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh 

anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan 

bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Hal ini mengandung 

pengertian bahwa pendapatan rumah tangga adalah sejumlah penghasilan 

yang diterima oleh anggota rumah tangga baik itu suami, istri, anak dan 

saudara ataupun orang lain yang menjadi anggota keluarga rumah tangga 

tersebut sebagai hasil dari jerih payah kerjanya untuk memenuhi kebutuhan 

bersama maupun perorangan dalam rumah tangga.  
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Tinggi rendahnya pendapatan dibagi dalam tiga klasifikasi yaitu 

tingkat pendapatan rendah, tingkat pendapatan sedang, dan tingkat 

pendapatan tinggi. Pembagian tingkat pendapatan tersebut sifatnnya relatif. 

Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan situasi, kondisi dan tingkat 

sosial ekonominya. RT. Valerie J Hui dalam penelitiannya mengemukakan 

mengenai pendapatan sebagai berikut : 

Pendapatan adalah gambaran yang paling tepat tentang posisi ekonomi 
keluarga dalam masyarakat. Pendapatan keluarga yang merupakan 
jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan dipakai untuk membagi 
kelompok dalam tiga kelompok pendapatan yaitu tinggi, sedang dan 
rendah. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1980: 24) 

 
Berdasarkan penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa dengan 

mengetahui besar kecilnya pendapatan seseorang akan diketahui pula 

mengenai posisi ekonomi orang itu dalam masyarakat termasuk dalam posisi 

kuat atau tinggi, sedang atau rendah. Winardi (1996: 257) menyatakan bahwa: 

“Pendapatan adalah tingkat hidup yang dinikmati oleh seseorang individu 

atau keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka, atau sumber-sumber 

pendapatan lain”.  

Biro Pusat Statistik juga memerinci pendapatan berdasarkan pada 

kelompok sektor formal dan informal. Pendapatan sektor formal yaitu segala 

penghasilan baik berupa uang atau barang yang sifatnya reguler dan diterima, 

biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi. Pendapatan ini meliputi 

pendapatan uang gaji dan upah berupa barang beras, sedangkan pendapatan 

sektor informal yaitu segala penghasilan baik berupa uang/barang yang 

diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi dari sektor informal. 

Pendapatan ini berupa pendapatan dari usaha yang meliputi penjualan dari 

kerajinan rumah (Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Ever, 1995: 95). 

 Mardiasmo (2002: 110) mengemukakan bahwa penghasilan itu 

dapat dikelompokkan menjadi : 

1) Penghasilan dari pekerjaan. 
2) Penghasilan dari kegiatan usaha. 
3) Penghasilan dari modal dan pengguna harta. 
4) Penghasilan dari pekerjaan bebas. 
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5) Penghasilan lain-lain, yaitu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 
salah satu dari empat kelompok penghsilan di atas. 

 
b. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Seseorang 

Sebagai usaha untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan rumah tangga, Mulyanto Sumardi dan Hans 

Dieter Evers (1985: 98) memerinci faktor tersebut seperti berikut: 

1) Pekerjaan/jabatan 

2) Pendidikan 

3) Masa kerja 

4) Jumlah anggota keluarga 

 

Penjelasan dari faktor-faktor tersebut diatas diuraikan dalam kalimat 

dibawah ini: 

(a) Pekerjaan/Jabatan 

Pekerjaan atau jabatan yang dimaksud diukur berdasarkan 

pengelompokan pekerjaan/jabatan yang dibagi dalam dua kategori 

antara lain, pekerjaan/jabatan basah, ialah pekerjaan/jabatan yang 

dianggap banyak memberikan dana kesejahteraan kepada para 

karyawan dan pekerjaan/jabatan kering, ialah pekerjaan/jabatan yang 

dianggap kurang memberikan dana kesejahteraan kepada para 

karyawan. 

(b) Pendidikan 

Pendidikan diukur berdasarkan pengelompokan atas pendidikan 

rendah dan tinggi. Pendidikan rendah adalah mereka yang tidak 

pernah sekolah formal dan yang hanya pernah menduduki sekolah 

dasar. Pendidikan tinggi adalah kelompok yang pernah menduduki 

sekolah lanjutan pertama dan juga yang pernah mencapai sekolah 

pendidikan di sekolah lanjutan atas atau perguruan tinggi. Pada 

umumnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan 

masyarakat, makin tinggi pendidikan suatu masyarakat makin tinggi 

pula pendapatan serta status sosial masyarakat tersebut. 
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(c) Masa Kerja 

Lamanya kerja mempunyai pengaruh kuat terhadap pendapatan 

pokok pegawai. Makin lama masa kerja seseorang makin banyak 

hubungan mereka dalam pekerjaan kantor, di samping makin lama 

masa kerja seseorang dalam batas tertentu akan membuat gaji pokok 

mereka bertambah besar. 

(d) Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga kemungkinan juga dapat meningkatkan 

pendapatan, karena makin besar jumlah anggota keluarga makin 

besar pula jumlah anggota keluarga yang ikut bekerja untuk 

menghasilkan pendapatan, tetapi kemungkinan juga terjadi bahwa 

jumlah anggota keluarga yang besar tidak menambah pendapatan 

karena makin besar jumlah anggota keluarga mengakibatkan 

bertambahnya kesibukan orang tua untuk mengurus anaknya.  

Pendapatan yang diterima oleh seseorang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Pendapatan yang diterima orang yang satu akan berbeda besarnya 

dengan orang yang lain meskipun keduanya bekerja di tempat yang sama. 

Faktor-faktor penentu besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh 

seseorang adalah sebagai berikut: 

1) Tingkat pendidikan 

2) Jumlah jam kerja 

3) Umur 

4) Jumlah tanggungan keluarga dan jumlah anak 

5) Jumlah anak yang masih bersekolah 

Untuk lebih jelasnya, faktor-faktor yang menjadi penentu besar 

kecilnya pendapatan yang diterima seseorang diuraikan sebagai berikut:  

(a) Tingkat pendidikan 

Tingginya tingkat pendidikan akan menempatkan seseorang pada 

pekerjaan yang lebih dari pada tingkat pendidikan yang rendah. 

Perbedaan tingkat dan jenis pendidikan akan dapat mempengaruhi 
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perbedaan pada jenis pekerjaan atau jabatan, yang pada akhirnya 

mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.  

(b) Jumlah jam kerja 

Jam kerja adalah waktu yang dimanfaatkan oleh seseorang untuk 

memproduksi barang dan jasa tertentu. Adapun waktu yang 

dimaksud disini adalah lamanya jam yang benar-benar digunakan 

untuk kegiatan produktif, yang akan memberikan hasil pendapatan 

yang semakin besar. 

(c) Umur 

Penduduk dalam kelompok umur 22-25 tahun, terutama laki-laki 

umumnya dituntut untuk ikut mencari nafkah (penghasilan). Lebih 

lanjut, penduduk umur 55 tahun keatas sudah mulai menurun 

kemampuannya untuk bekerja, sehingga hanya menghasilkan sedikit 

penghasilan.   

(d) Jumlah tanggungan keluarga dan jumlah anak 

Jumlah anggota keluarga kemungkinan akan dapat meningkatkan 

pendapatan karena makin besar jumlah anggota keluarga yang ikut 

bekerja untuk menghasilkan pendapatan, tetapi kemungkinan juga 

terjadi bahwa jumlah anggota keluarga yang besar berarti pula 

tanggungan keluarganya juga besar sehingga tidak akan menambah 

penghasilan karena dengan semakin besar jumlah anggota keluarga 

mengakibatkan bertambahnya kesibukan orang tua untuk mengurus 

anaknya. 

(e) Jumlah anak yang masih bersekolah 

Adanya anak yang masih sekolah dalam suatu keluarga tentunya 

akan mendorong dalam memperoleh penghasilan yang besar agar 

dapat menyediakan fasilitas pendidikan dan biaya sekolah bagi anak-

anaknya. 

 
Dari beberapa definisi mengenai pendapatan diatas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud pendapatan keluarga adalah 
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sejumlah uang atau barang yang dinilai dengan uang yang diterima oleh 

seseorang yang menjadi anggota dari keluarga tersebut yaitu ayah, ibu dan 

anak yang belum dewasa atau belum menikah dan dari anggota keluarga lain 

yang tinggal serumah, sebagai hasil dari jerih payah usaha atau kerjanya dan 

dihitung dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dari keluarga tersebut baik diperoleh dari penghasilan pokok 

keluarga maupun penghasilan sampingan keluarga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. Kerangka Pemikiran 

 
Selama ini paradigma yang dominan dalam pembangunan adalah suatu 

paradigma yang meletakkan peranan pemerintah pada posisi yang sentral dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Kenyataannya paradigma ini telah 

mematikan peranan masyarakat karena cenderung tidak mempercayai kemampuan 

masyarakat untuk membangun diri dan masyarakat mereka sendiri. Pendekatan-

pendekatan yang dijalankan dalam pembangunan ekonomi selama ini terbukti telah 

banyak mengalami kegagalan. Review terhadap berbagai pendekatan pembangunan 

yang selama ini dijalankan perlu dilakukan agar dapat dirumuskan pendekatan yang 

lebih komprehensif dan efektif. Lebih jelasnya, pendekatan yang mempunyai 

keberpihakan kepada masyarakat. Pembangunan yang terpusat pada pemerintah 

pusat telah menciptakan suatu fenomena ketergantungan. Ketergantungan kepada 

birokrasi yang mengelola pembangunan, daerah ke pusat, ketergantungan rakyat 

kepada pemerintah atau bahkan ketergantungan Indonesia sendiri terhadap 

kapitalisme global. Partisipasi, inisiatif, dan kreativitas komponen sumber daya lain 

yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan telah terbunuh oleh 

ketergantungan ini, sehingga pembangunan telah berkembang menjadi kompleks 
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dan tidak seimbang, di mana peran pemerintah seakan satu-satunya komponen 

pembangunan.  

Keadaan ini disadari oleh berbagai pihak, yang kemudian sependapat 

bahwa diperlukan antisipasi yang jitu untuk keluar dari kerumitan yang makin 

menjerat. Beban pembangunan makin terasa berat apabila hanya dipikul oleh 

pemerintah saja, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan dan kontribusi 

masyarakat secara strategis untuk ikut bersama membangun. Kontribusi masyarakat 

selama ini terabaikan karena rakyat hanyalah menjadi objek pembangunan itu 

sendiri. Alternatif pendekatan pembangunan yang baru mencoba untuk meletakkan 

masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek, pendekatan ini 

dikenal dengan pemberdayaan masyarakat (empowerment). 

Pendekatan pemberdayaan masyarakat berdiri pada satu pemikiran bahwa 

pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk 

mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk 

pembangunan masyarakat itu sendiri. Pembangunan dilakukan untuk memajukan 

dan melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan yang berorientasi 

pada pemberdayaan ekonomi masyarakat mutlak diperlukan untuk menciptakan 

kemandirian dan keberdayaan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Usaha 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari peran serta dan 

keaktifan anggota masyarakat sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator 

yang memberikan peluang dan kesempatan agar masyarakat mampu mengambil 

peran aktif dan berpotensi dalam pelaksanaan pembangunan. Akhirnya keberhasilan 

pembangunan sangat tergantung pada kesediaan masyarakat untuk berperan serta 

dalam pelaksanaan pembangunan. 

Menyikapi hal ini maka Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya untuk 

mengembangkan Rowo Jombor menjadi kawasan wisata terpadu, dengan 

masyarakat sekitar lokasi sebagai penggerak dan pelaksananya. Salah satu bentuk 

kegiatan pengembangan Rowo Jombor ini adalah adanya usaha warung apung yang 

didirikan oleh masyarakat sekitar. Usaha warung apung ini telah mencerminkan 

adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat, dimana pembangunan warung apung 

sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan memanfaatkan potensi 
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sumber daya alam yang sudah tersedia. Pembangunan warung apung ini terutama 

ditujukan pada perbaikan ekonomi masyarakat sekitar disamping juga untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata.  

Dampak lain dari adanya pembangunan warung apung ialah munculnya 

kegiatan ekonomi produktif lainnya sebagai penunjang keberadaan warung apung, 

diantaranya adalah kegiatan usaha warung makan, home industry, handycraft, 

angkutan jalan dan hiburan. Pada kenyataannya terdapat fenomena yang sangat 

menyolok dari pengembangan Rowo Jombor ini diantaranya terdapatnya golongan 

masyarakat yang lebih mendominasi usaha warung apung, mereka adalah golongan 

kecil masyarakat yang memiliki kemampuan dalam hal sumber daya modal. Selain 

itu terdapat ketidakseimbangan lingkungan alam akibat kurang diperhatikannya 

lingkungan biotik di sekitar Rowo Jombor.  

Melihat  potensi yang dimiliki atas pembangunan warung apung tersebut 

diharapkan akan dapat membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi 

masyarakat sekitar sehingga akan membawa pada perbaikan dan peningkatan 

pendapatan keluarga. Untuk memperjelas kerangka pemikiran yang telah 

dirumuskan diatas, dapat dilihat dalam skema kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 

Program Pembangunan Daerah 

Potensi Kegiatan Ekonomi Produktif: 
• Sektor Pariwisata 
• Usaha Rumah Makan 
• Home Industry 
• Handycraft 
• Angkutan 
• Hiburan 
 

Peningkatan 
Pendapatan Keluarga 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Wujud Pemberdayaan: 
Pembangunan Warung Apung  
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                                        Gambar 1.  Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara 

sistematis, tertib dan teratur, baik mengenai prosedurnya maupun dalam proses 

berfikir tentang materinya. Sifat ilmiah menitikberatkan kegiatan penelitian 

sebagai usaha menemukan kebenaran objektif. Kebenaran ini dapat berbentuk 

hasil pemecahan masalah atau berupa pengujian hipotesis yang mungkin pula 

berupa pembuktian tentang adanya sesuatu yang semula belum ada tetapi diduga 

mungkin ada. Kebenaran yang objektif itu disatu pihak memerlukan dukungan 

data atau informasi yang bersifat empiris sebagai bukti ilmiah dan di pihak lain 

kebenaran itu juga diterima bilamana prosedur mengungkapkan meterinya 

disesuaikan dengan akal sehat.   

Data kebenaran yang berasal dari suatu pengetahuan, dalam rangka 

mendapatkannya diperlukan suatu metodologi. Metodologi dalam kenyataannya 

juga merupakan pola yang berfungsi untuk mengarahkan proses berfikir agar 

penelitian menghasilkan kebenaran yang objektif dan dapat mengantarkan peneliti 

kearah tujuan yang diinginkan yaitu hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. 
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A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Objek Wisata Rowo Jombor 

khususnya pada usaha warung apung yang terletak di Desa Krakitan, Kecamatan 

Bayat, Kabupaten Klaten, mengingat wilayah ini yang dijadikan sasaran oleh 

Pemerintah Daerah setempat sebagai objek pengembangan pembangunan daerah 

wisata. Pengembangan pembangunan  di wilayah ini menitikberatkan pada sektor 

pariwisata dimana pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat 

sekitar lokasi sebagai penggerak utama program pembangunan yang pada 

klimaksnya nanti diharapkan akan dapat memberikan dampak pada peningkatan 

pendapatan keluarga masyarakat sekitar sehingga dapat memperbaiki taraf hidup 

masyarakat.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal sampai penulisan 

laporan penelitian. Waktu yang penulis perlukan untuk melakukan penelitian 

ini direncanakan kurang lebih selama tujuh bulan, yang masing-masing 

kegiatannya diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 1. Jadwal dan Waktu Penelitian 

 
 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Keterangan Tahun 2006 

 Feb Maret April Mei Juni Juli Agst Sept 

Kegiatan pendahuluan         

a.Menyusun proposal         

b Mengurus perijinan         

Pelaksanaan penelitian         

a. Pengumpulan data         

b. Analisis data         

Penyusunan laporan         

41 
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Berdasarkan pada masalah penelitian yang diajukan yaitu lebih 

menekankan pada masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya 

meningkatkan pendapatan keluarga, maka peneliti memilih penelitian 

berbentuk kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada sifat naturalistik 

artinya bahwa realitas yang muncul menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Hadari Nawawi (1995: 176) bahwa 

“Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses 

menjaring data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah 

dalam kondisi aspek/bidang kehidupan tertentu pada objeknya”. 

Hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran yang terorganisir 

mengenai peranan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pada usaha 

warung apung yang terletak dikawasan Objek Wisata Rowo Jombor, Desa 

Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dalam upaya meningkatkan 

pendapatan keluarga masyarakat sekitar. 

 
2. Strategi Penelitian 

Strategi penelitian yang telah dipilih akan digunakan untuk 

mengamati, mengumpulkan informasi dan untuk menyajikan analisis hasil 

penelitian serta mendukung cara menetapkan sampel serta pemilihan 

instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan dilaporkan dalam 

bentuk deskripsi, dimana data yang terkumpul berwujud narasi dan gambar 

yang memiliki arti lebih dari sekedar angka. 

Adapun strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

tunggal terpancang. H.B. Sutopo (2002: 41) menjelaskan bahwa: 

Walaupun dalam penelitian kualitatif ditemui adanya bentuk penelitian 
terpancang (embededd research) yaitu penelitian yang sudah menentukan 
fokus penelitian berupa variabel utamanya yang akan dikaji berdasarkan 
tujuan dan minat penelitiannya sebelum peneliti kelapangan studinya. 
Dalam proposal ini peneliti sudah menentukan fokus pada variabel 
tertentu. Namun dalam hal ini peneliti tetap tidak melepaskan variabel 
fokusnya (pilihannya) dari sifatnya yang holistik sehingga bagian-bagian 
yang diteliti tetap diusahakan pada posisi keterkaitan dengan bagian-
bagian konteks keseluruhannya guna menemukan makna yang lengkap.   
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Maksud dari strategi desain studi kasus tunggal terpancang dalam 

penelitian ini adalah, tunggal mengandung pengertian bahwa hanya ada satu 

lokasi yaitu pada usaha warung apung di kawasan Objek Wisata Rowo 

Jombor, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, sedangkan 

terpancang artinya terpancang pada tujuan yaitu untuk mengetahui peranan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan 

keluarga. 

 
C. Sumber Data 

Pemahaman mengenai berbagai sumber data merupakan bagian yang 

sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis 

sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi 

yang diperoleh. Menurut Marzuki (2002: 55), “Informasi atau data dapat 

dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data skunder”. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah informan. Melalui sumber data jenis ini akan 

diperoleh informasi langsung dari narasumbernya. 

Informan yang diharapkan bisa memberikan informasi dalam 

penelitian ini antara lain : 

a. Pihak pengelola warung apung 

b. Aparat Pemerintah Desa Krakitan 

c. Pemilik usaha warung apung 

d. Tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pemilik usaha warung apung 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari Biro Pusat Statistik, majalah, 

koran, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Artinya pula data 

sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, atau melewati 

satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.  
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Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: 

a. Lokasi 

Lokasi yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah usaha 

warung apung dikawasan Objek Wisata Rowo Jombor, Desa Krakitan, 

Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.  

b. Peristiwa 

Berdasarkan pengamatan pada peristiwa dan aktivitas maka peneliti 

dapat mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti 

karena menyaksikan sendiri secara langsung, misalnya saja mengenai 

kegiatan ekonomi produktif yang terjadi, mekanisme kegiatan usaha, 

jumlah pengunjung yang ada di lokasi warung apung. 

 

c. Arsip dan dokumen 

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang terkait dengan 

suatu peristiwa tertentu yang berupa rekaman bukan hanya yang 

tertulis tetapi juga gambar atau benda peninggalan yang berhubungan 

dengan peristiwa tertentu. Arsip merupakan catatan rekaman yang 

bersifat formal yang terencana. Contoh dokumen misalnya adalah data 

monografi desa, perkembangan desa dan juga sejarah tentang Rowo 

Jombor. 

 
D. Teknik Sampling 

Sampel yang dimaksud dalam penelitian kualitatif merupakan sampel 

yang berfungsi untuk menggali beragam informasi penting dan jumlah sampel 

yang diambil bukan untuk mewakili populasi melainkan untuk menggali 

informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga 

pengambilan sampel harus dilakukan sevariatif mungkin. Menurut H.B. 

Sutopo (2002: 56) “Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 

antara lain purposive sampling, cuplikan waktu, dan snowball sampling”. 

Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut: 

1. Purposive Sampling 
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Peneliti dalam teknik ini memiliki kecenderungan memilih informan yang 

dianggap mampu mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam 

serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap, namun 

dalam pelaksanaannya pilihan informan dapat berkembang. 

2. Cuplikan Waktu 

Teknik ini berkaitan dengan waktu yang dipilih dan dipandang tepat untuk 

pengumpulan informasi sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Melalui 

ketepatan waktu diharapkan pengumpulan data dapat tepat dan mendalam. 

3. Snowball Sampling 

Teknik ini dilakukan bila peneliti ingin mengumpulkan data berupa 

informasi dari informan dalam suatu lokasi, tetapi peneliti tidak tahu siapa 

yang tepat untuk dipilih. Jika demikian yang terjadi maka peneliti bisa 

secara langsung datang memasuki lokasi dan bertanya mengenai informasi 

yang diperlukannya kepada siapapun yang dijumpai pertama. Berdasar dari 

petunjuk pertama, peneliti bisa menemukan informan kedua, ketiga, dan 

seterusnya sehingga mampu menggali data secara lengkap dan mendalam. 

Berdasarkan tiga teknik diatas maka dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling dilanjutkan dengan snowball 

sampling dengan alasan sebagai berikut : 

a. Informan awal dipilih secara purposive sampling, yaitu subjek penelitian 

sebagai orang dalam pada latar penelitian yang menguasai masalah 

berkaitan dengan fokus penelitian, misalnya Kepala Desa dan pihak 

pengelola. 

b. Informan selanjutnya dipilih secara snowball sampling. Identifikasi 

terhadap informan lanjutan ini diberikan oleh informan awal. Informasi 

lanjutan ini benar-benar didapat dari mereka yang mengalami sendiri 

pokok masalah yang menjadi fokus penelitian, misalnya para pemilik 

usaha warung apung, pekerja dan masyarakat sekitar lokasi penelitian. 

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang sudah dipilih diatas 

diharapkan akan dapat diperoleh data yang mendalam, untuk itu diperlukan 

informan yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Informan yang 
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dipilih dapat menunjuk informan yang lebih mengetahui permasalahan, 

sehingga diperoleh data yang mendalam dan data yang dikumpulkan benar-

benar mendukung tercapainya hasil penelitian.  

 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus benar-

benar diperhatikan karena peneliti sekaligus dianggap sebagai instrumen 

utama dalam pengumpulan data. Menurut Sutrisno Hadi (1993: 131) “Baik 

buruknya suatu hasil reserch sebagian tergantung kepada teknik pengumpulan 

datanya dimana data tersebut harus akurat dan reliabel”. Supaya keabsahan 

data dapat terpenuhi maka digunakan beberapa instrumen pengumpul data 

antara lain: 

1. Wawancara 

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah 

berupa manusia dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Sumber data 

yang berasal dari manusia ini didapatkan dengan cara wawancara. Menurut 

Lexy J.Moleong (2000: 135) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur, longgar dan dalam 

suasana akrab atau sering disebut sebagai teknik wawancara mendalam (H.B. 

Sutopo, 2002: 10), karena yang dihadapi adalah masyarakat pedesaan.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa wawancara dalam penelitian ini 

mengutamakan perspektif emik, artinya menggali berbagai macam informasi 

dari sudut pandang masyarakat yang dijadikan subjek penelitian untuk 

selanjutnya dijadikan pedoman dalam mengkaji masalah yang diteliti. 

Wawancara mendalam pada penelitian ini dilakukan kepada: 

a. Pihak pengelola warung apuang 

b. Aparat Pemerintah Desa Krakitan 
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c. Pemilik Usaha warung apung 

d. Tenaga Kerja yang dipekerjakan oleh pemiliki usaha warung apung 

Wawancara dapat digolongkan dalam beberapa macam untuk 

keperluan pengumpulan data. Pembagian jenis wawancara menurut Patton 

sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000: 135) ada tiga macam yaitu: 

“(1) wawancara pembicaraan formal, (2) pendekatan menggunakan petunjuk 

umum wawancara, (3) wawancara baku terbuka”. 

Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut: 

(a)  Wawancara Pembicaraan Formal 

Jenis wawancara pembicaraan formal ini pertanyaan yang diajukan sangat 

tergantung pada pewawancaranya, jadi tergantung pada spontanitasnya 

dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Hubungan 

pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa.  

(b)  Pendekatan Menggunakan Petunjuk Umum Wawancara 

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan 

garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. 

Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan 

keadaan informan dalam konteks wawancara yang sebenarnya. 

(c)  Wawancara Baku Terbuka 

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat 

pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-kata dan cara penyajiannyapun 

sama untuk setiap informan. Maksudnya adalah untuk menghilangkan 

kemungkinan terjadinya kemencengan. 

Berdasarkan jenis wawancara di atas, kegiatan wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan petunjuk 

umum wawancara. Sebelum melaksanakan wawancara penulis terlebih dahulu 

menyusun kerangka pertanyaan yang relevan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai pedoman. 

 
2. Observasi Langsung 
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Observasi dilakukan baik secara formal maupun informal untuk 

mengamati tempat, peristiwa, kegiatan dan objek masalah. Hadari Nawawi 

(1995: 94) menyatakan bahwa teknik observasi langsung adalah “Cara 

pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-

gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada 

tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi”. Kegiatan 

ini tidak hanya dilakukan sekali melainkan berulang-ulang. Pengulangan 

dalam hal ini dimaksudkan supaya data yang diperoleh akan valid serta akan 

diperoleh hasil nyata dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.   

 
3. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi langsung 

dirasakan masih belum mencukupi untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan, oleh karena itu peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. 

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Hadari Nawawi (1995: 133), “Metode 

dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, 

terutama berupa arsip-arsip yang berhubungan dengan penyelidikan”. 

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data berdasarkan sumber-

sumber yang berasal dari buku-buku, literatur dan laporan serta dokumen-

dokumen lain yang berkaitan dengan penulisan. Dokumen bisa diperoleh dari 

lembaga pemerintah dan arsip serta dokumen pribadi. 

 
F. Validitas Data 

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam 

kegiatan penelitian harus diusahakan kebenarannya, oleh karena itu diperlukan 

suatu cara untuk mendukung derajat kebenarannya yang disebut dengan 

validitas data. H.B. Sutopo (2002: 78) mengatakan bahwa “Validitas 

merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir sebagai hasil 

penelitian”. Usaha untuk meningkatkan validitas datanya dilakukan dengan: 

 
1. Trianggulasi 
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Trianggulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi 

upaya peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi 

merupakan teknik yang didasari pada pola pikir fenomenologi yang bersifat 

multiperspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap diperlukan 

tidak hanya satu cara pandang, tetapi meliputi berbagai cara pandang sehingga 

akan dapat dipertimbangkan beragam fenomena yang muncul dan selanjutnya 

bisa ditarik suatu kesimpulan yang lebih mantab dan lebih bisa diterima 

kebenarannya. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Lexy J. Moleong (2000: 

178) bahwa “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai bahan pembanding terhadap data itu”.  

 

 

Patton menyatakan bahwa ada empat macam teknik trianggulasi, 

yaitu: 

a. Trianggulasi sumber, yaitu triaggulasi yang mengarahkan peneliti agar 
didalam mengumpulkan data wajib menggunakan beragam sumber 
data yang tersedia. 

b. Trianggulasi metode, yaitu trianggulasi yang dilakukan dengan 
mengumpulkan data sejenis tetapi dengan teknik atau metode 
pengumpulan data yang berbeda. 

c. Trianggulasi peneliti, yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan 
mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya 
dari beberapa peneliti. 

d. Trianggulasi teori, yaitu trianggulasi dengan menggunakan perspektif 
lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. (H.B. 
Sutopo, 2002: 78)   
 
Berdasarkan uraian diatas, teknik trianggulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah meliputi trianggulasi metode dan trianggulasi sumber. 

Trianggulasi metode dilakukan dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu dengan 

cara wawancara ataupun dokumentasi.  
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Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data 

sejenis dan berkaitan yang terkumpul dari berbagai sumber data yang berbeda, 

yaitu dengan teknik wawancara yang dilakukan dengan narasumber. 

 
2. Review Informan 

Selain teknik pemeriksaan data dengan trianggulasi data, digunakan 

pula review informan. Review informan merupakan pencocokan data atau 

informasi yang sama kepada informan yang berbeda. Menurut H.B. Sutopo 

(2002: 9), “Review informan  adalah laporan yang diperiksa kembali oleh key 

informan untuk mengetahui apakah yang ditulis merupakan sesuatu yang 

disetujui oleh mereka”. 

 
G. Analisis Data  

Proses analisis pada penelitian kualitatif, pada dasarnya dilakukan 

secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Miles dan 

Huberman dalam bukunya H.B. Sutopo (2002: 91) menyatakan “Dalam 

proses analisis terdapat tiga komponan utama yang harus benar-benar 

dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Tiga komponen utama tersebut adalah 

reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya”. 

 
1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data 

yang tersedia. Menurut H.B. Sutopo (2002: 92), “Reduksi data adalah bagian 

dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa 

sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan”.  

Pada tahap ini dimulai dengan pengambilan keputusan tentang 

kerangka kerja konseptual, pilihan kasus, pertanyaan, penggalian data, 

membuat catatan singkat dan menentukan batas permasalahan. Sebagai salah 

satu bentuk analisis maka proses mempertegas, memperpendek, membuat 

fokus dan mengukur data serta mengklasifikasikan data diperoleh sesuai 
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dengan kebutuhan penelitian merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan akhir 

penelitian.  

 
2. Sajian Data 

Sebagai analisis kedua, sajian data merupakan rangkaian informasi, 

deskripsi dalam bentuk narasi yang disusun secara logis dan sistematis yang 

mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan 

penelitian. Sajian data merupakan deskripsi mengenai kondisi rinci untuk 

menceritakan dan menjawab setiap permasalahan dalam penelitian. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman atas gambaran 

fenomena yang ada pada objek penelitian. 

 
3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 

Data yang diperoleh sejak awal penelitian sebenarnya sudah 

merupakan suatu kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan 

masih bersifat sementara, kemudian meningkat sampai pada tahap kesimpulan 

yang mantap, yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat karena 

telah melalui proses analisis data. 

Ketiga komponen tersebut terjadi secara bersamaan dan saling 

berkaitan. Ketiga proses ini merupakan kesatuan yang saling menjelaskan dan 

berhubungan erat. Untuk lebih jelasnya proses analisis data dalam penelitian 

ini, bisa dilihat pada gambar berikut ini: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sajian Data 

Kesimpulan-Kesimpulan: 
Penarikan/Verifikasi 

Reduksi Data 

Pengumpulan Data 
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Gambar 2. Analisis Model Interaksi menurut Miles dan Huberman  

(1992: 26) 

 
H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah tahapan-tahapan yang ditempuh dalam 

suatu penelitian yang dimulai dari awal sampai akhir penelitian. Dalam 

penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dengan langkah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Pra Lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan penelitian 

d. Memilih dan memanfaatkan informan 

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

2. Tahap Penelitian Lapangan 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b. Memasuki lapangan 

c. Berperan serta dalam mengumpulkan data dari informan 

d. Mencari informan melalui pengamatan praktek lapangan 

 
3. Tahap Analisis Data  

Setelah sampai pada tahap ini penulis melakukan kegiatan yang 

berupa mangatur, mengurutkan, mengelompokkan, memerinci, memberi kode 

serta mengorganisasikan data. Kemudian setelah data yang terkumpul cukup, 

maka data tersebut dianalisis untuk mengetahui permasalahan yang diteliti 

sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan dugaan ataupun adanya 

temuan studi. 

 
4. Tahap Penulisan Laporan 

Setelah tahap penganalisaan data, langkah selanjutnya yang akan 

diambil adalah menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti kemudian 
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hasil penelitian ini nantinya akan ditulis laporan dalam bentuk skripsi. Adapun 

skema dari prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Skema Prosedur Penelitian  
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

 
Penelitian ini mengkaji mengenai masalah pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga, di mana fokus 

penelitian  dilakukan pada usaha warung apung. Usaha warung apung ini terletak 

di kawasan Objek Wisata Rowo Jombor. Objek Wisata Rowo Jombor sendiri 

berada di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Mengenai 

deskripsi lokasi penelitian ini akan penulis mulai dari gambaran umum Desa 

Krakitan, diteruskan gambaran mengenai Objek Wisata Rowo Jombor, kemudian 

dilanjutkan mengenai gambaran umum warung apung. 

 
1. Gambaran Umum Desa Krakitan 

a. Keadaan Geografis 

1) Letak Daerah 

Penulisan 
proposal 

Pelaksanaan  
persiapan 

Pengumpulan data 
dan 

Analisis data 

Analisis 
Akhir 

Penarikan 
kesimpulan 

Penulisan 
laporan 

Perbanyak 
laporan 
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Desa Krakitan merupakan salah satu desa yang masuk dalam 

wilayah Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Desa Krakitan terletak 

cukup jauh dari pusat kota yaitu ± 7 Km. Secara administratif Desa 

Krakitan mempunyai batas wilayah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara  : Kecamatan Trucuk 

- Sebelah Selatan : Kecamatan Wedi 

- Sebelah Barat : Kecamatan Kalikotes 

- Sebelah Timur : Desa Jotangan 

Lebih jelasnya mengenai orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan 

desa/kelurahan) Desa Krakitan adalah sebagai berikut: 

- Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan :     5 Km 

- Jarak dari ibukota kabupaten/kota  :     7 Km 

- Jarak dari ibukota propinsi   : 126 Km 

- Jarak dari ibukota negara    : 595 Km 

 

Disamping mempunyai batas wilayah seperti tersebut diatas, Desa 

Krakitan mempunyai 31 dukuh yang terbagi dalam 6 wilayah dusun dan 

masing-masing dusun dikepalai oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). 

Keenam dusun tersebut adalah sebagai berikut: 

- Dusun I : Dukuh Drajat, Dukuh Krakitan Kidul, Dukuh Krakitan 

Lor dan Dukuh Brumbung. 

- Dusun II : Dukuh Nayan, Dukuh Winong, Dukuh Brengosan, 

Dukuh Kayuan, Dukuh Gedangan dan Dukuh Sedan. 

- Dusun III : Dukuh Sutojayan, Dukuh Batilan, Dukuh Bendungan, 

Dukuh Pojokan dan Dukuh Ngasemlor. 

- Dusun IV :  Dukuh Sidorejo, Dukuh Bugel, Dukuh Tanjungsari, 

Dukuh Duwet, Dukuh Tegal Duwet, Dukuh Sutobrajan, 

Dukuh Gempolrejo dan Dukuh Jatirejo.  

- Dusun V :  Dukuh Jetis, Dukuh Selorejo dan Dukuh Ngasem 

Tobong. 

54 
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- Dusun VI :  Dukuh Sendang, Dukuh Nglebak, Dukuh Koplak, 

Dukuh Mojopereng dan Dukuh Jombor.  

 

2) Keadaan Alam 

Desa Krakitan terletak di sebuah dataran tinggi dengan ketinggian 

sekitar 154 meter di atas permukaan air laut dan suhu rata-rata 360C. Desa 

ini dikelilingi oleh pegunungan dan Bukit Turis “Sidhagura”, di sebelah 

tenggara terdapat Pegunungan Pegat. Adapun pegunungan yang terlihat 

subur yaitu pegunungan yang berada si sebelah tenggara dan selatan rawa, 

sedangkan pegunungan yang ada di sebelah utara rawa terlihat gersang dan 

tidak terawat dengan baik karena adanya penggalian liar batu gamping. 

Udara terasa panas karena pegunungan di sebelah utara rawa adalah 

pegunungan gamping/kapur. 

Jenis pertanahan Desa Krakitan selain berupa pegunungan dan 

rawa terdapat pula jenis tegalan dan persawahan yang masing-masing 

membuahkan hasil yang bisa dinikmati oleh warga sekitar. Adapun hasil 

dari tegalan dan persawahan berupa padi, ketela pohon, kelapa, jagung, 

pisang dan lain-lain. Hasil dari pegunungan yang bisa dinikmati adalah 

kayu karena di lereng pegunungan oleh warga sekitar ditanami pohon 

seperti pohon lamtoro, nangka, sengon, sono, jati dan lain-lain yang 

berfungsi sebagai penahan erosi. Hasil dari rawa adalah ikan yang 

dipelihara dengan sistem keramba.  

 

3) Luas Daerah  

Desa Krakitan mempunyai luas wilayah secara keseluruhan 

sebesar 799,1505 Ha dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 2: Luas Wilayah dan Kegunaan Tanah 

No Kegunaan Tanah Luas Tanah Persentase 
01. Pemukiman/pekarangan 222,8420 Ha 27,88 % 
02. Sawah dan Ladang 158,1310 Ha 19,79 % 
03. Rawa 180,0000 Ha 22,52 % 
04. Hutan Negara 200,0000 Ha 25,03 % 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

57 

05. Tanah Bengkok 17,1270 Ha 2,12 % 
06. Tanah Kas Desa 4,2175 Ha 1,36 % 
07. Padang Gembala/lapangan 13,3265 Ha 1,67 % 
08. Kuburan, pasar desa, industri 3,5065 Ha 0,44 % 

 Total 799,1505 Ha 100 % 

Sumber: Data Monografi Desa Krakitan, Tahun 2005 

Hutan negara yang luasnya 2000 Ha tersebut belum dikelola 

dengan baik atau masih merupakan hutan liar. Hutan tersebut belum 

dimanfaatkan, baik oleh pemerintah maupun warga Desa Krakitan. 

 
b. Keadaan Demografi 

1) Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Jumlah penduduk Desa Krakitan secara keseluruhan tercatat 

10.878 jiwa. Menurut jenis kelaminnya terbagi atas penduduk laki-laki 

sebanyak 5.412 orang dan penduduk perempuan sebanyak 5.466 orang. 

 

 

 

2) Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Tabel 3: Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur 

No Kelompok Umur Jumlah Persentase 
01. 0-3 tahun - - 
02. 4-6 tahun 349 18,80 % 
03. 7-12 tahun 773 41,65 % 
04. 13-15 tahun 327 17,62 % 
05. 16-18 tahun 228 12,28 % 
06. 19 tahun keatas 179  9,64 % 
 Total 1.856 100 % 

Sumber: Data Monografi Desa Krakitan, Tahun 2005  

 
3) Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian (bagi umur 14 

tahun keatas) 

Tabel 4: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah (orang) Persentase 
01. Karyawan    
 a. Pegawai Negeri Sipil 206  4,73 % 
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 b. ABRI 12  0,28 % 
 c. Swasta 1652 37,92 % 
02. Wiraswasta/Pedagang 906 20,79 % 
03. Petani 73  1,68 % 
04. Pertukangan 911 20,91 % 
05. Buruh Tani 113  2,60 % 
06. Pensiunan 63  1,45 % 
07. Nelayan 421  9,67 % 
 Total 4.357 100 % 

Sumber: Data Monografi Desa Krakitan, Tahun 2005  

Berdasarkan pada tabel diatas, mata pencaharian penduduk Desa 

Krakitan yang paling banyak adalah bekerja di sektor swasta. Kondisi 

lahan yang kurang menguntungkan untuk ditanami tanaman menyebabkan 

masyarakat lebih memilih sektor lain sebagai sumber pendapatan mereka. 

Sebagian besar areal pertanian di daerah ini merupakan sawah tadah hujan. 

Baik bermata pencaharian di sektor swasta sebagai karyawan maupun di 

bidang informal lainnnya misalnya, pertukangan, pedagang dan buruh 

mayoritas penduduk bekerja di luar wilayah mereka atau merantau ke kota-

kota besar seperti kota Yogyakarta, Solo dan Jakarta. Adapun penduduk 

yang bermata pencaharian sebagai nelayan yaitu warga yang bekerja 

sebagai petani ikan dalam keramba. 

 
4) Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan (bagi umur 4 tahun 

keatas) 

Pendidikan mempunyai peranan penting dan dapat mempengaruhi 

cara berpikir serta bertindak. Pendidikan yang dimaksud disini adalah 

pendidikan formal, yaitu pendidikan yang diperoleh di bangku sekolah. 

Tabel 5: Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Krakitan 

No. Jenis Pendidikan Jumlah Persentase 
01. Belum Sekolah 1.946 18,1 % 
02. Tidak Tamat SD 1.706 15,8 % 
03. Tamat SD 5.546 51,3 % 
04. Tamat SMP 1.109 10,3 % 
05. Tamat SMU 452  4,2 % 
06. Tamat Akademi/PT 32  0,3 % 
 Total 10.794 100 % 
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Sumber: Data Monografi Desa Krakitan, Tahun 2005  

Berdasarkan tabel diatas, komposisi penduduk menurut tingkat 

pendidikan di Desa Krakitan sebagian besar adalah tamat Sekolah Dasar 

atau SD yaitu sebesar 51,3 %. Jika dilihat dari komposisi tingkat 

pendidikan maka tingkat pendidikan penduduk Desa Krakitan masih 

tergolong rendah. 

 
 

c. Sarana dan Prasarana yang Ada 

1) Sarana Peribadatan 

Tabel 6: Jumlah dan Jenis Sarana Peribadatan 

No. Jenis sarana peribadatan Jumlah 
01. Masjid  18 
02. Mushola/Langgar 16 
 Total 34 

Sumber: Data Monografi Desa Krakitan, Tahun 2005 

Jenis sarana peribadatan yang dimiliki oleh penduduk Desa 

Krakitan adalah Masjid dan Mushola, ini merupakan suatu hal yang wajar 

karena seluruh penduduk beragama Islam. Ketaatan penduduk dalam 

menjalankan agamanya tidak hanya tercermin dalam kepemilikan tempat 

ibadah saja tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti 

misalnya ada kegiatan majelis ta’lim dalam rangka memupuk keimanan. 

 
2) Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan yang dimiliki oleh Desa Krakitan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 7: Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Negeri Swasta 
Gedung Guru Murid Gedung Guru Murid 

 
No. 

Jenis 
Pendidikan 

buah orang orang buah orang orang 
01. TK 1 4 61 2 4 120 
02. SD/Madrasah 5 55 698 1 11 124 
03. SMP -   1 11 63 
04. SMU -   1 9 49 
05. Akademi/PT - - - - - - 
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 Total 6 59 759 5 35 356 

Sumber: Data Monografi Desa Krakitan, Tahun 2005 

Desa Krakitan belum memiliki sarana pendidikan SMP maupun 

SMU Negeri, karena itu semua masih terpusat di kota. Bagi masyarakat 

yang menginginkan sekolah SMP maupun SMU Negeri harus pergi ke kota 

Klaten. 

 
3) Sarana Transportasi 

Tabel 8: Jumlah dan Jenis Sarana Transportasi 

No. Jenis sarana transportasi Jumlah 
01. Sepeda 325 
02. Sepeda motor 330 
03. Dokar/Delman 3 
04. Mobil pribadi 38 
05. Truk  8 
06. Becak 1 
 Total 705 

Sumber: Data Monografi Desa Krakitan, Tahun 2005 

 

 

4) Sarana Perekonomian 

Tabel 9: Jumlah dan Jenis Sarana Perekonomian  

No. Jenis sarana perekonomian Jumlah 
01. Pasar desa/lokal 1 
02. Warung 30 
03. Koperasi simpan pinjam 2 
04. Industri kecil 11 
05. Warung Apung 22 
 Total 66 

Sumber: Data Monografi Desa Krakitan, Tahun 2005 

 
5) Sarana Pemerintahan Desa 

Tabel 10: Jumlah dan Jenis Sarana Pemerintahan Desa 

No. Jenis sarana pemerintahan desa Jumlah 
01. Balai desa 1 buah 
02. Kantor desa 1 buah 
03. Tanah bengkok  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

61 

 a. Sawah 16,7890 Ha 
 b. Kering 1,3000 Ha 
04. Tanah kas desa  
 a. Sawah 0,2200 Ha 
 b. Kering 4,0000 Ha 

Sumber: Data Monografi Desa Krakitan, Tahun 2005 

 
2. Gambaran Umum Rowo Jombor  

 
Rowo Jombor pada sekitar tahun 1900 hanyalah merupakan suatu tanah 

yang rendah seperti kedung yang lebar dengan dikelilingi oleh tanah pegunungan 

dan di daerah sekitarnya terdapat pemukiman penduduk beserta pekarangannya. 

Pemukiman penduduk yang berada di sekitar kedung adalah Dusun Jombor. Baik 

pada musim penghujan maupun kemarau air yang berada di kedung tersebut tidak 

pernah kering, hal ini disebabkan karena letaknya yang sangat rendah. Sebelah 

barat laut rawa juga terdapat sungai yang bernama Kali Ujung yang mengalirkan 

airnya ke Kali Dengkeng. Kali Ujung tersebut sering kelebihan air di musim 

penghujan sehingga airnya masuk ke kedung yang berakibat bertambah luas dan 

lebar kedung tersebut. Pada musim penghujan air yang telah masuk ke kedung 

semakin banyak sampai menggenangi pekarangan dan rumah penduduk yang 

berada di sekitar kedung. Hal ini memaksa penduduk sekitar untuk pindah ke 

lokasi yang lebih tinggi dan aman pada musim penghujan. Tanah yang sudah 

ditinggalkan oleh penduduk kemudian digunakan sebagai lahan pertanian di 

musim kemarau. Lama-kelamaan penduduk tidak lagi menempati tanah di sekitar 

kedung, maka semakin lama air yang berada di kedung semakin melimpah dan 

meluas. 

Raja Surakarta yaitu Sinuwun Paku Buwono X bersama-sama dengan 

Pemerintah Belanda pada tahun 1901 mendirikan pabrik gula di Manisharjo, 

Kawedanan Pedan, Kabupaten Klaten. Melihat betapa melimpah air yang berada 

di kedung, maka Sinuwun Paku Buwono X berinisiatif untuk mengambil air dari 

kedung tersebut untuk mengairi area tebu yang dikelolanya. Akhirnya pada tahun 

1917 mata air yang berada di tengah kedung dikeruk. Selain mengeruk kedung 

juga dibuat jalan air dengan cara menerobos Gunung Pegat, membuat terowongan 
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sepanjang ± 1 Km dan membuat Jolontoro (talang di atas Kali Dengkeng) serta 

membuat beberapa sumur pengontrol air yang melewati terowongan. Pekerjaan ini 

baru selesai pada tahun 1921. Hasil dari pekerjaan tersebut dapat digunakan untuk 

mengoncori areal tebu di daerah Kawedanan Pedan, Kecamatan Cawas, Trucuk 

sebelah selatan, Karangdowo sebelah selatan dan Bayat sebelah timur. 

Seiring dengan berakhirnya masa apenjajahan Pemerintah Belanda dan 

digantikan oleh Pemerintah Jepang, pabrik gula Manisharjo yang telah 

dibangun mengalami kebangkrutan dan pada akhirnya gulung tikar pada 

sekitar tahun 1942. Oleh Pemerintah Jepang kedung tersebut dijadikan sebagai 

waduk dengan membuat tanggul yang mengelilingi kedung. Pekerjaan ini 

menggunakan cara kerja romusha dengan mempekerjakan penduduk sekitar 

kedung secara paksa. Adapun tanggul yang telah mereka kerjakan selebar 5 

meter itu mampu memberikan oncoron sawah seluas kurang lebih 27.000 Ha. 

Kedung yang sekarang bernama waduk Rowo Jombor selalu dikunjungi 

oleh Sri Sultan Paku Buwono X setiap tahunnya yang hanya sekedar cangkromo 

atau berlibur dan praon (naik perahu gethek) ke tengah rawa. Kedatangan Sri 

Sultan Paku Buwono X ini selalu di sambut oleh warga sekitar dengan cara 

memberi jamunan kepada raja dengan hidangan kupatan. Adapun kupat yang 

mereka gunakan adalah “kupat luar” yang mengandung maksud penduduk telah 

luar atau telah selesai mengerjakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadhan 

(sebagai ajang perang sabil). Tradisi memberi jamuan kepada raja berupa kupatan 

yang sampai sekarang masih berjalan di sebut dengan Tradisi Syawalan. Tradisi 

Syawalan ini berlangsung dari tanggal 1-8 bulan Syawal.  

Tradisi Syawalan merupakan tanda kebahagian penduduk sekitar atas 

kedatangan Raja Surakarta ke rawa. Kedatangan beliau dipercaya membawa 

berkah bagi penduduk sekitar karena menurut cerita, dahulu sebelum Raja 

“tedhak” ke rawa air yang ada di rawa pernah kering, namun setelah Raja 

“tedhak” maka air rawapun mulai ada lagi. Sejak itulah, selain terdapat Tradisi 
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Syawalan juga ada “gethekan” ke tengah rawa yang menjadikan Objek Wisata 

Rowo Jombor terkenal dan banyak dikunjungi orang.   

Sekitar tahun 1967/1968 setelah Pemerintahan Orde Baru, Pemerintah 

Kabupaten Klaten memanfaatkan tenaga para tapol (tahanan politik) yang 

jumlahnya sangat banyak untuk memperbaiki tanggul Rowo Jombor. Perbaikan 

yang dilakukan adalah memperlebar tanggul yang semula hanya selebar 5 meter 

menjadi 12 meter. Pekerjaan ini selesai dalam waktu 7 bulan dengan menyerap 

tenaga tapol sebanyak kurang lebih 1.700 orang. Adapun untuk kesempurnaan 

pemasangan batu serta pengerasan dilaksanakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah. (Sumber: Buku Mengenal Desa Krakitan Tahun 

1980)  

Dinas perikanan mempunyai inisiatif untuk memanfaatkan rawa sebagai 

lahan pemeliharaan ikan dalam keramba tancap pada tahun 1986. Ide tersebut 

tidak mengurangi fungsi Rowo Jombor sebagai sumber irigasi bagi daerah 

sekitarnya. Pemeliharaan ikan dalam keramba tancap hanya bisa dilakukan 

apabila air rawa sedang pasang atau musim penghujan, sedangkan pada musim 

kemarau lahan tersebut mereka gunakan sebagai lahan pertanian. Kegiatan 

tersebut berlangsung terus hingga pada tahun 1996 keluarlah SK Bupati Klaten 

yang berisi melarang Rowo Jombor digunakan sebagai tempat pemeliharaan ikan 

dalam keramba tancap. Namun akhirnya pada tahun itu pula keluarlah SK Bupati 

baru berisi tentang pencabutan pelarangan pemeliharaan ikan di Rowo Jombor 

yang telah dikeluarkan sebelumnya. Akhirnya pada tahun 1997, pemeliharaan 

ikan di rawa tidak hanya menggunakan keramba tancap tetapi juga ada yang 

menggunakan keramba apung. 

Kemunculan warung apung pada tahun 1998 telah menjadikan Rowo 

Jombor semakin ramai dikunjungi orang setiap harinya terutama di akhir pekan. 

Sejak itulah Rowo Jombor semakin terkenal sebagai salah satu objek wisata di 

kabupaten Klaten berkat adanya warung apung. (Sumber: Wawancara dengan 

Bapak Syamsir, 08 Juli 2006)  

 
3. Gambaran Umum Warung Apung 
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a. Sejarah Berdirinya Warung Apung 

Warung Apung merupakan suatu bentuk usaha rumah makan, dimana 

menu yang disajikan berupa berbagai masakan ikan air tawar baik yang 

dimasak dengan cara dibakar maupun digoreng. Perbedaan antara warung 

apung dengan rumah makan lainnya terletak pada lokasi warung apung yang 

berada diantara perairan dengan konstruksi bangunan warung yang 

mengapung di atas air. Warung Apung ini berada di perairan Rowo Jombor. 

Keberadaan warung apung pada mulanya berawal dari inisiatif Bapak 

Syamsir. Beliau ini adalah penduduk asli Dukuh Ngasem Tobong, Desa 

Krakitan, tepatnya di tepi utara Rowo Jombor. Ide Bapak Syamsir ini 

terinspirasi oleh model pemancingan Janti yang ada di Kecamatan Tulung, 

Kabupaten Klaten. Model pemancingan Janti dimana penduduk disana 

menyediakan kolam ikan di rumah mereka yang diperuntukkan sebagai tempat 

pemancingan umum disamping itu juga diperuntukkan sebagai tempat makan 

dan beristirahat. Makanan yang disediakan berupa makanan kecil, minuman 

dan makanan yang dapat dipesan langsung maupun yang diperoleh melalui 

memancing terlebih dahulu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syamsir, 

selaku pemilik Warung Apung Ilham: “…kalau Janti saja bisa berkembang 

sedemikian ramainya, mengapa tidak bisa dikembangkan di kawasan Rowo 

Jombor ini?...”(Wawancara, 08 Juli 2006) 

Pertanyaan ini menjadi sumber rasa penasaran sekaligus sumber 

inisiatif munculnya model warung apung. Bapak Syamsir percaya bahwa 

model pemancingan Janti bisa diadopsi di Rowo Jombor, karena suasana alam 

rawa yang masih alami ditambah pemandangan sekitarnya dapat dijadikan 

daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Berdasarkan keyakinan itulah Bapak 

Syamsir membuat pemancingan di tengah rawa dan akhirnya berdirilah 

warung apung di tengah rawa. 

Langkah pertama yang dilakukan oleh Bapak Syamsir dalam 

pembuatan warung apung adalah membuat sumur tancap terlebih dahulu. 

Sumur ini digunakan untuk mengairi keramba ikan dan pengadaan air bersih di 
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warung yang akan didirikannya. Pembuatan warung apung dilakukan pada 

musim kemarau dimana pada waktu itu air rawa dalam keadaan kering. 

Setelah konstruksi warung sudah selesai tinggal menunggu musim penghujan 

datang. Setelah musim penghujan datang air dalam rawa berangsur-angsur 

tinggi sehingga konstruksi yang telah dibuat tadi menjadi mengapung seperti 

model yang diinginkan. Model konstruksi rumah makan tadi kemudian di 

kenal dengan nama Warung Apung. Warung Apung buatan Bapak Syamsir ini 

diberi nama “Ilham” yang menurut Bapak Syamsir nama tersebut mempunyai 

makna bahwa berdirinya warung apung karena ilham dari Allah SWT. 

Warung Apung Ilham merupakan satu-satunya warung pioner di 

Rowo Jombor yang dibuat pada bulan suci Ramadhan tahun 1998 dan mulai 

dioperasikan pertama kali pada Bulan Syawal bersamaan dengan perayaan 

Tradisi Syawalan yang rutin diadakan setiap tahunnya mulai tanggal 1-8 bulan 

Syawal dimana perayaan ini selalu ramai dipadati pengunjung. Pada hari 

ketiga perayaan Syawalan pengunjung mulai merespon keberadaan warung 

apung yang pada waktu itu masih baru dan memang hanya satu-satunya yang 

ada di Rowo Jombor. Respon para pengunjung sangat luar biasa sampai 

berakhirnya perayaan Syawalan warung apung milik Bapak Syamsir masih 

tetap menarik minat pengunjung.  

Keberadaan warung apung ini semakin lama semakin dikenal orang 

bahkan bukan hanya dari daerah Klaten saja melainkan dari luar daerah Klaten 

banyak yang tertarik untuk berkunjung ke warung apung. Menginjak bulan 

ketiga masyarakat di sekitar lokasi mulai melirik potensi usaha warung apung 

ini. Banyak kemudian warga lain yang mendirikan warung apung dengan 

konsep dan model yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapak Syamsir. 

Sampai sekarang sudah berdiri 22 buah warung apung yang berlokasi di 

sekitar warung pertama.  

 
b. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Usaha Warung Apung 

Rowo Jombor pada saat ini dipergunakan oleh masyarakat sekitar 

untuk pengairan, perikanan, perdagangan atau warung apung dan pada waktu 
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tertentu (bulan Syawal) digunakan sebagai tempat perayaan tradisi Syawalan. 

Pemanfaatan Rowo Jombor merupakan suatu indikasi atas minat masyarakat 

sekitar objek dan masyarakat luas yang cukup tinggi terhadap adanya 

pengembangan dan pengelolaan Rowo Jombor secara tepat guna. Asas 

manfaat yang diharapkan dari pengembangan dan pengelolaan Rowo Jombor 

harus dapat memberikan manfaat, nilai tambah dalam rangka peningkatan 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan sekaligus sebagai upaya 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten. 

Warung Apung terletak di perairan Rowo Jombor, keberadaan 

warung apung ini tidak terlepas dari pengawasan instansi-instansi yang terlibat 

dalam pengelolaan Rowo Jombor karena warung apung dapat dikatakan tidak 

bisa dipisahkan dengan Rowo Jombor berkenaan dengan lokasi yang di 

diaminya. Instansi yang terlibat dalam pengelolaan Rowo Jombor antara lain: 

1) Dinas Pengairan 

Sewaktu masih berupa kedung atau rawa biasa tidak pernah 

terpikirkan oleh warga sekitar akan manfaat yang bisa diambil dari kedung 

tersebut. Setelah kedung ini semakin lama semakin melebar dan 

menggusur pemukiman penduduk sekitar rawa untuk pindah ke tempat 

yang lebih aman maka penduduk baru bisa memanfaatkannya sebagai 

lahan pertanian di musim kemarau. Melimpahnya air yang ada di rawa 

sewaktu musim penghujan tiba ini menimbulkan inisiatif dari Dinas 

Pengairan Kabupaten Klaten untuk memanfaatkannya sebagai sumber 

irigasi bagi daerah sekitarnya. 

 Dinas Pengairan berwenang dalam menangani masalah irigasi. 

Pengaturan irigasi yang ditangani oleh dinas pengairan antara lain 

mengenai pengaturan debit air di waduk agar keadaannya tetap konstan 

dan pengaturan mengenai pembagian air irigasi kedaerah sasaran. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya agar perbedaan volume air di musim penghujan 

dan musim kemarau tidak terlalu menyolok, karena selain digunakan 

untuk irigasi air rawa juga digunakan untuk pemeliharaan ikan dalam 

bentuk keramba. Apabila volume air tidak konstan dapat menyebabkan 
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matinya ikan dalam keramba yang menimbulkan kerugian bagi petani 

ikan. 

Keterkaitan Dinas Pengairan terhadap usaha warung apung 

adalah terlihat dari peranan Dinas Pengairan dalam mengupayakan tetap 

terjaganya stabilitas volume air di rawa. Terjaganya stabilitas volume air 

di rawa dapat memberikan manfaat bagi para pengusaha warung apung 

agar konstruksi warung apung tetap dalam keadaan mengapung, selain itu 

juga bermanfaat bagi area pemancingan yang disediakan oleh pemilik 

warung apung sebagai salah satu fasilitas yang ada bagi pengunjung. 

Konstruksi warung apung agar tetap dalam keadaan mengapung terus 

diperlukan keberadaan dan kedalaman air sepanjang tahun minimal 

sebesar 80 cm, untuk itulah peranan Dinas Pengairan dirasakan sangat 

penting dalam menunjang keberadaan usaha warung apung. 

Keterkaitan Dinas Pengairan dengan usaha warung apung juga 

terlihat dari masalah perijinan. Bagi mereka yang akan memanfaatkan 

keberadaan perairan Rowo Jombor, misalnya akan mendirikan usaha 

warung apung harus meminta ijin ke Dinas Pengairan. Ijin ini berkenaan 

dengan ijin lahan yang akan dikapling untuk dijadikan lokasi usaha. Dinas 

Pengairan juga menetapkan pajak yang dipungut kepada para pemilik 

warung apung berkenaan dengan pendirian warung apung.  

 
2) Dinas Pariwisata 

Pengembangan kegiatan kepariwisataan di Indonesia saat ini 

dirasakan semakin penting keberadaannya, tidak saja dalam rangka 

meningkatkan penerimaan devisa negara akan tetapi juga dalam rangka 

memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Kegiatan 

kepariwisataan diharapkan dapat membuka peluang usaha baru karena 

kegiatan ini merupakan kegiatan industri yang multi linkages (banyak 

hubungan/jaringan). Pariwisata dapat dikatakan sebagai kegiatan industri 

yang multi linkages karena kegiatan sektor ini tidak hanya melibatkan satu 

industri saja melainkan banyak industri. Industri-industri yang terlibat 
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dalam kegiatan sektor pariwisata keberadaannya sangat mendukung 

keberhasilan terselenggaranya kegiatan sektor pariwisata. Industri yang 

terlibat sedikitnya ada lima diantaranya adalah hotel dan restoran, tour dan 

travel, transportasi, souvenir serta pendidikan kepariwisataan.  

Melihat betapa cerah prospek sektor pariwisata bagi penerimaan 

devisa negara maka tidak mengherankan lagi apabila pemerintah terus 

berupaya untuk mengembangkan potensi kepariwisataan yang ada dan 

menggali potensi pariwisata yang belum terkenal. Sama halnya dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang menaruh minat terhadap 

kegiatan kepariwisataan yang diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber 

pendapatan daerah yang baru. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak 

bisa terus menerus mengharapkan keberadaan sektor pertanian sebagai 

satu-satunya sumber pendapatan daerah yang utama. Sumbangan sektor 

pertanian sebagai sumber pendapatan daerah mengalami penurunan, 

sebagai penyebabnya adalah semakin sempitnya atau berkurangnya lahan 

untuk pertanian karena lahan tersebut sudah alih fungsi menjadi lahan 

industri dan pemukiman. Melihat fenomena tersebut upaya Pemerintah 

Daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah yang baru adalah 

dengan menggali potensi pariwisata yang belum berkembang, salah 

satunya yaitu Objek Wisata Rowo Jombor. 

Rowo Jombor sebenarnya sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata 

sejak tahun 1987/1988, akan tetapi wujud nyata dari pengelolaan tersebut 

belum terlihat dengan jelas. Usaha pengelolaan yang dilakukan masih 

sangat minim, hal ini terbukti dari perhatian pengelola baru pada taraf 

pengelolaan Tradisi Syawalan dan Sendang Bulus Jimbung yang diadakan 

setiap tahun pada Bulan Syawal. Mulai tahun 1998 sampai sekarang, 

pengelolaan Objek Wisata Rowo Jombor lebih diintensifkan lagi karena di 

daerah Rowo Jombor telah berdiri warung apung yang terbukti dapat 

menarik minat pengunjung lebih besar untuk datang ke Objek Wisata 

Rowo Jombor di bandingkan sebelum adanya warung apung. 
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 Dinas Pariwisata telah menerapkan retribusi masuk lokasi bagi 

pengunjung yang akan menikmati suasana warung apung. Retribusi ini 

diterapkan sebesar Rp 1.000,00 per orang. Dinas Pariwisata selain 

menerapkan retribusi masuk lokasi wisata, juga memberlakukan Pajak 

Pembelian I (PP I). Pajak Pembelian I ini semula dibebankan pada 

pengunjung yang makan di warung apung sebesar 10 % lewat pemilik 

warung apung, namun hal ini tidak bisa berjalan karena dari pihak 

pengusaha warung apung tidak mau membebani pengunjung dengan 

adanya aturan semacam itu. Dinas Pariwisata kemudian membuat 

kebijaksanaan baru mengenai ketetapan PP I yaitu Dinas Pariwisata 

membebankan sepenuhnya pajak tersebut kapada para pemilik warung 

apung sebesar Rp 10.000,00 yang ditarik setiap minggunya. Hal inipun 

tidak bisa berlangsung lama karena pemilik warung apung mengajukan 

keberatan dengan alasan tidak seterusnya warungnya akan ramai. Seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Warsono berikut ini:  

Pemberlakukan PP I ya berjalan cuma gini…itu dibebankan kepada 
pemilik warung apung jadi dari Dinas Pariwisata sendiri nggak mau 
menunggui di lokasi ya hasilnya di bebankan kepada warung apung. 
Jadi setiap minggu dimintai dari petugas Dinas Pariwisata. Besarnya 
bervariasi tergantung dari ramai tidaknya suatu warung apung. 
(Wawancara, 06 Agustus 2006) 

 

Perkembangan terakhir mengenai pemberlakuan PP I ini adalah 

Dinas Pariwisata menarik pajak kepada para pengusaha warung apung 

sebesar Rp 30.000,00 setiap bulannya. Inipun belum semua warung apung 

mematuhi aturan yang baru tersebut, ada warung yang mengadakan 

negosiasi dalam pembayarannya. Pemilik warung apung terkadang hanya 

membayar sebesar Rp 10.000,00 bahkan ada juga yang hanya bersedia 

membayar Rp 5.000,00 dan lebih parah lagi ada yang sama sekali tidak 

membayarnya. Pihak Dinas Pariwisata sendiri tidak mampu berbuat 

banyak mengatasi masalah ini.  

 
3) Dinas Perikanan 
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Rowo Jombor selain memiliki fungsi utama sebagai sumber 

irigasi bagi daerah sekitarnya juga digunakan oleh penduduk sekitar 

sebagai tempat pemeliharaan ikan dalam keramba. Inisiatif ini muncul dari 

Dinas Perikanan Kabupaten Klaten sebagai upaya pemanfaatan Rowo 

Jombor dan upaya membuka peluang usaha baru bagi penduduk yang 

telah kehilangan mata pencaharian sebagai petani karena adanya pelebaran 

rawa. Adanya peluang usaha baru di bidang pemeliharaan ikan dalam 

keramba akan dapat mengalihkan mata pencaharian penduduk yang 

semula menjadi petani darat dapat beralih menjadi petani ikan. Usaha 

yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk memperkenalkan cara 

memelihara ikan dalam keramba yaitu dengan mengadakan penyuluhan 

kepada warga sekitar rawa. Pemeliharaan ikan dengan sistem keramba ini 

dilakukan baik dengan keramba tancap maupun keramba apung. 

Pemeliharaan ikan dengan sistem keramba seperti yang sekarang 

ini masih terus berkembang merupakan swadaya dari masyarakat di 

sekitar lokasi Rowo Jombor. Peranan Dinas Perikanan hanya sebatas 

memberikan inisiatif usaha dan penyuluhan kepada beberapa anggota 

masyarakat. Berbekal dari akses usaha yang telah dibuka oleh Dinas 

Perikanan tersebut maka warga yang memiliki ketrampilan, modal dan 

minat mulai merintis usaha menjadi petani ikan dengan modal murni 

swadaya dari mereka sendiri. Petani ikan yang memelihara ikan dengan 

sistem keramba di Rowo Jombor ini dari kepemilikannya bisa secara 

berkelompok maupun secara individu tergantung modal yang dimilikinya.  

Berdasarkan uraian tentang pemanfaatan dan penggunaan Rowo 

Jombor di atas bahwa dalam perkembangannya keberadaan Rowo Jombor ini 

ternyata mempunyai beberapa fungsi antara lain: 

a) Fungsi Pertanian, fungsi Rowo Jombor pada bidang pertanian adalah 

untuk mengairi persawahan yang ada di daerah sebelah timur rawa atau 

sebagai sumber irigasi. 

b) Fungsi Perikanan, yaitu sebagai tempat pembudidayaan ikan air tawar baik 

dengan sistem keramba apung, keramba tancap maupun bebas. 
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c) Fungsi Rekreasi, fungsi rekreasi yang dapat dilakukan di Rowo Jombor 

diantaranya adalah rekreasi air dengan menggunakan sarana transportasi 

air, memancing, warung apung serta menikmati keindahan alam.  

d) Fungsi Pengendali Banjir, Rowo Jombor dapat berfungsi sebagai 

pengendali banjir yaitu limpahan air hujan yang berasal dari daerah atas 

atau berasal dari pegunungan tidak sepenuhnya dapat mengalir atau 

tertampung di sungai-sungai, tetapi sebagian dapat tertampung sementara 

di rawa sehingga dapat mengurangi resiko banjir. 

e) Fungsi Ekologi,  dengan adanya Rowo Jombor yang banyak menampung 

air maka kondisi air tanah dangkal dapat terjaga sehingga dapat 

bermanfaat untuk penyediaan air tanah yang dapat dikonsumsi masyarakat 

sekitarnya. Disamping itu Rowo Jombor yang merupakan bentangan air 

yang luas juga berperan sebagai filter atau penyaring polusi udara 

sekaligus menurunkan suhu udara yang panas. 

f) Fungsi Sosial, dari segi sosial Rowo Jombor mempunyai fungsi untuk 

memenuhi kebutuhan sosial masyarakat sekitar baik untuk aktivitas sehari-

hari ataupun untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi.  

 
 
 
 

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian 

  
1. Usaha Warung Apung Sebagai Bentuk Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat 

a. Persyaratan dalam Pendirian Usaha Warung Apung 

Pendirian warung apung tidak memerlukan birokrasi yang berbelit-

belit, karena belum ada aturan yang jelas mengenai pendirian warung apung. 

Persyaratan utama yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan mendirikan 

warung apung adalah mereka harus mempunyai lahan kaplingan dimana 

lahan tersebut semula digunakan sebagai lahan pemeliharan ikan oleh 

masyarakat sekitar sebelum adanya warung apung. Mengenai besarnya 

kaplingan untuk pendirian warung apung disesuaikan dengan modal yang 
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dimiliki dan lahan yang dikuasai pemilik berdasarkan “erepan”.  Hal ini 

dijelaskan oleh Bapak Widodo pemilik Warung Apung Widodo sebagai 

berikut:  

Kalau mau mendirikan warung apung itu harus punya erepan mbak. 
Erepan itu merupakan tanah yang dulunya dikapling untuk digunakan 
memelihara ikan tetapi sekarang alih fungsi menjadi warung apung dan 
kaplingan ini menjadi hak pengelolaan warga sekitar sini, begitu mbak. 
(Wawancara, 17 Juni 2006)  

 
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Warsono pemilik Warung 

Apung Arwana sekaligus aparat Desa Krakitan sebagai berikut: 

Erepan itu adalah pembagian kapling per kapling. Tadinya kan 
sebelum ada warung apung kan keramba dulu, terus setiap warga di 
sekitar Rowo Jombor kan sebagian besar punya lokasi kemudian dari 
Dinas Pengairan Klaten memberlakukan ijin. Ijin ini di buat per 
kelompok, satu kapling anggotanya 10 orang tapi karena cara kerjanya 
10 orang itukan tidak bisa bersama-sama atau ada yang iri kemudian 
ada yang mengundurkan diri dengan cara apa yang sudah 
diinvestasikannya itu diganti oleh anggota lain yang tidak keluar, pada 
akhirnya kaplingan hanya dimiliki oleh satu orang saja dan setelah 
punya kaplingan atau lokasi baru berkembang didirikan warung apung. 
(Wawancara, 06 Agustus 2006) 

 
Erepan merupakan lahan yang seolah-olah oleh penduduk sekitar 

merupakan hak kepemilikan tanpa ada hukum tertulis atas perairan Rowo 

Jombor. Erepan yang berupa kaplingan ini semula digunakan sebagai lahan 

untuk pemeliharaan ikan. Warung Apung ini memanfaatkan kawasan 

perairan Rowo Jombor bagian utara dengan jarak dari daratan sekitar 30-50 

meter, dimana Rowo Jombor sendiri merupakan lahan milik Pemerintah 

Daerah setempat. Penduduk sekitar hanya mempunyai hak untuk mengelola 

kaplingan tersebut bukan merupakan hak milik pribadi yang memiliki 

kekuatan hukum. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Syamsir pemilik usaha 

Warung Apung Ilham sebagai berikut: “…pada awalnya karena ada lahan, 

diumpakan itu ada tegalan kemudian kami mengolahnya…”. (Wawancara, 08 

Juli 2006) 

Lebih lanjut lagi Bapak Syamsir mengatakan: 
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Untuk bisa mendirikan warung apung orang harus punya erepan dulu, 
jadi kalau tidak punya erepan ya jelas tidak bisa sedangkan seluruh 
rawa khususnya yang ada dipinggir-pinggir ini sudah dikapling semua 
sama penduduk sini baik untuk memelihara ikan maupun untuk 
mendirikan warung apung. Kalau orang dari luar desa sini mau 
mengusahakan warung apung bisa-bisa saja asalkan ada kesepakatan 
dulu sama pemilik erepan, atau bisa juga dia memanfaatkan lahan yang 
masih belum dikapling penduduk misalnya ditengah-tengah rawa. 
(Wawancara, 08 Juli 2006) 
 

Berdasarkan fakta di atas, seolah-olah ada hukum tidak tertulis yang 

berlaku pada masyarakat sekitar Rowo Jombor dimana hukum tersebut 

dipatuhi dan dijadikan pedoman oleh masyarakat sekitar. Hukum tersebut 

berlaku sampai saat ini, yaitu hanya mereka yang mempunyai erepan saja 

yang bisa mendirikan warung apung. Bagi mereka yang tidak mempunyai 

erepan walaupun memiliki kemauan dan modal yang cukup tetap tidak akan 

bisa mendirikan warung apung kecuali ada kesepakatan dengan pemilik 

erepan atau memanfaatkan lahan yang belum dikapling oleh penduduk.    

Rowo Jombor merupakan lahan milik Pemerintah Daerah setempat, 

bagaimanapun juga bagi masyarakat yang akan mendirikan usaha di sana 

tetap harus seijin Pemerintah Daerah setempat. Sama halnya dengan kasus 

usaha warung  apung ini, dimana lokasinya berada di perairan Rowo Jombor 

walaupun dalam hal penentuan kaplingan belum ada aturan khusus dari 

Pemerintah Daerah setempat dan hal ini diserahkan sepenuhnya kepada 

masyarakat sekitar namun tetap ada ijin usaha yang harus dipenuhi bagi 

masyarakat yang akan mendirikan usaha warung apung dan memanfaatkan 

keberadaan Rowo Jombor. Ijin usaha ini dilakukan di Dinas Pariwisata, 

sedangkan untuk ijin lahan dilakukan pada Dinas Pengairan. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng Mulyadi, Kepala Bagian Objek pada 

Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten sebagai berikut: “Ijin usaha warung 

apung di Dinas Pariwisata tapi kalau ijin lahan itu di Dinas Pengairan”. 

(Wawancara, 28 Juni 2006) 

Pihak pengelola juga menetapkan penarikan pajak bagi pemilik 

warung apung. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rokhim, selaku 
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pemilik Warung Apung Peni, sebagai berikut: “Inikan milik Dinas Pengairan 

mbak, kita itu ditarik pajak yang dihitung per meter. Kita ditarik pajak 

sebesar Rp 400,00/meter per tahun”. (Wawancara, 17 Juni 2006).  

Hal senada juga diungkapkan Bapak Widodo selaku pemilik 

Warung Apung Widodo, sebagai berikut: 

Masalah pajak ya mbak, kita juga ditarik pajak dari Dinas Pengairan 
tetapi dari Dinas pengairan ini kita dikasih surat kepemilikan, air ini 
dianggap tanah kalau pajak ke Dinas Pariwisata itu biasanya hanya satu 
tahun sekali setiap lebaran saja kan disini ada Tradisi Syawalan. Jadi 
pajak rutin itu ke Dinas Pengairan. (Wawancara, 17 Juni 2006 ) 

 
Ibu Nur selaku istri dari pemilik Warung Apung Arwana turut 

memaparkan mengenai pajak yang dikenakan atas usahanya sebagai berikut:  

Ijin mendirikan bangunan atau ijin lahannya ke Dinas Pengairan 
Kabupaten Klaten. Kalau untuk pajak itu ada 2 macam yaitu pajak 
penghasilan atau PPh dibayarkan ke Pemda, untuk usaha kami ini 
sebesar Rp 40.000,00 per bulan. Kedua itu pajak tempat usaha 
dibayarkan ke Dinas Pengairan untuk tempat saya ini ya mbak sebesar 
Rp 1.240.000,00 per tahunnya. (Wawancara, 06 Agustus 2006) 
 
 
 
 
 
 

Pemilik warung apung  hampir semuanya adalah warga Dukuh 

Ngasem Tobong. Keseluruhan warung apung sampai saat ini berjumlah 22 

buah. Adapun perinciannya sebagai berikut: 

Tabel 11. Nama Warung Apung, Tahun Berdirinya, Luas dan Nama   
Pemiliknya 

No. Nama Tahun 
Berdiri 

Luas Pemilik 

01. Ilham  1998 2.128 M2 Bpk. Syamsir 
02. Nilasari  1998 1.320 M2 Bpk. Muh. Mukid 
03. Kembar 1998 1.060 M2 Bpk. Na’im 
04. Arwana 1998 874 M2 Bpk. Warsono 
05. Eva 1998 924 M2 Bpk. Samadi 
06. Primasari 1998 385 M2 Bpk. Saidi 
07. Peni 1998 306 M2 Bpk. Rokhim 
08. Barokah 1998 700 M2 Bpk. Lasirin 
09. Cipto Roso 1998 840 M2 Bpk. Harsono 
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10. Wahyu 1999 425 M2 Bpk. Sukiman 
11. Sido Mampir  1999 378 M2 Bpk. Slamet 
12. Anggrek 1999 516 M2 Bpk. Muryanto 
13. Teratai 1999 875 M2 Bpk. Mulyo Parjono 
14. Sabar Menanti 1999 360 M2 Bpk. Thoyib 
15. Widodo 2000 240 M2 Bpk. Sunardi 
16. Pondok Roso 2000 1.365 M2 Bpk. Sadikin 
17. Sari Rasa 2000 816 M2 Bpk. Sutarno 
18. Hidayah 2000 540 M2 Bpk. Ruslan 
19. Nikmat 2001 735 M2 Bpk. Nawawi 
20. Luwes 2001 448 M2 Bpk. Suyanto 
21. Amanah 2003 375 M2 Bpk. Thohir 
22. Nunggal Roso 2003 195 M2 Bpk. Kusmanto 
Sumber: Data Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten, Tahun 2003  

 

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sejak mulai dirintisnya 

usaha warung apung pada tahun 1998 sampai saat ini, usaha tersebut telah 

berkembang dengan cepat dan usaha warung apung  ini semakin diminati 

oleh masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu semakin 

bartambahnya unit usaha warung apung yang didirikan dari tahun ketahun 

seperti terlihat dalam tabel 10 diatas. Indikator lain yang terlihat adalah 

adanya pemekaran usaha dengan penambahan fasilitas dan daya tampung 

warung apung. Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemilik warung apung 

dalam rangka untuk menarik pengunjung dan menambah kenyamanan 

pengunjung diantaranya adalah tempat yang nyaman, mainan anak-anak, 

kamar kecil, mushola, alat memancing, televisi dan musik. 

 
b. Permodalan 

Apabila dilihat dari jenis usahanya pengusaha warung apung 

termasuk dalam pengusaha kecil, karena pengusaha selain sebagai pemilik 

juga merangkap sebagai pekerja dalam usaha yang ditekuninya. Keberadaan 

usaha warung apung merupakan bidang kegiatan ekonomi masyarakat sekitar 

yang mandiri baik mengenai modal, ide maupun kegiatan operasionalnya.  

Ide pendirian warung apung jelas-jelas merupakan inisiatif dan 

kreativitas masyarakat sendiri tanpa ada pihak luar yang berperan dalam 

pemberian ide atau rangsangan bagi terciptanya model warung apung. Hal ini 
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sudah dikemukakan pada sejarah berdirinya warung apung. Kenyataan ini 

mengindikasikan adanya kemandirian masyarakat sekitar dalam usaha 

mencari peluang ekonomi baru yang dapat digunakan untuk menambah 

pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka sendiri. Tidak adanya 

ketergantungan yang berlebihan kepada pihak-pihak tertentu. 

Pendirian warung apung memerlukan modal yang tidak sekidit, 

untuk satu unit bangunan memerlukan modal berkisar antara 12-15 juta. Hal 

ini seperti yang dituturkan oleh Ibu Eva, putri dari pemilik Warung Apung 

Eva sebagai berikut :  

Untuk mendirikan warung apung memerlukan modal yang tidak sedikit 
dan pembangunan warung ini dilakukan secara bertahap mbak, satu 
unit warung itu perlu modal antara 12 jutaan. Dulu sih pertama 
mbangun satu unit warung lama kelamaan ngumpul-ngumpulkan laba 
terus setiap tahun membangun sampai seperti ini. Kalo untuk warung 
seperti milik saya inikan sudah beberapa unit, modalnya kira-kira ya 30 
juta lebih. (Wawancara, 17 Juni 2006) 

 
   Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Widodo, pemilik 

Warung Apung Widodo sebagai berikut :  

Pendirian warung bertahap kok mbak. Dulu harga-harga masih agak 
murah drum-drum itu masih Rp 15.000,00 sekarang ini sudah sekitar 
Rp 30.000,00 per buahnya begitu, kira-kira dulu butuh modal 15 jutaan 
tapi belum lengkap terus bertahap berkembang jadi warung sebesar ini 
beserta isinya ya kira-kira 35 jutaan gitulah mbak”. (Wawancara, 17 
Juni 2006) 

 
Pendirian warung apung yang dilakukan secara bertahap mengingat 

modal yang dibutuhkan begitu besar bagi seorang pengusaha kecil, 

sedangkan ketersediaan modal awal yang dimiliki oleh para pengusaha 

terbatas. Hal demikian terjadi karena usaha warung apung ini mereka 

jalankan sebagai usaha keluarga tanpa ada keterlibatan investor luar. Strategi 

dalam pembangunan warung yang dilakukan secara bertahap dengan 

mengumpulkan laba dari usaha yang sudah berjalan mengindikasikan adanya 

perencanaan yang matang bagi perkembangan dan keberlanjutan usaha yang 

mereka jalankan. Ada pemikiran untuk lebih mengembangkan usaha yang 

telah dijalankan. 
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Kesadaran untuk mempertahankan keberlangsungan usaha cukup 

dimiliki oleh para pemilik warung apung. Pengelolaan warung apung 

dilakukan dengan system manajemen usaha yang masih bersifat sederhana. 

Pendapatan bersih dari warung apung selain dialokasikan untuk konsumsi 

dan tabungan juga dialokasikan untuk investasi kembali. Wujud dari investasi 

yang dilakukan oleh para pemilik warung apung adalah dengan melakukan 

pemekaran usaha yaitu dengan menambah jumlah unit bangunan warung 

apung yang dilakukan secara bertahap. 

Berdasarkan dari hasil wawancara, modal yang digunakan untuk 

mendirikan usaha oleh para pengusaha warung apung merupakan murni 

swadaya dari mereka sendiri. Tidak ada bantuan dana dari pihak pengelola 

warung apung maupun dari pihak lain. Bagi Masyarakat yang berkeinginan 

untuk mendirikan warung apung harus memiliki modal yang diusahakan 

sendiri tanpa bisa mengharapkan adanya bantuan ataupun suntikan modal 

dari pemerintah maupun dari pihak pengelola. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Syamsir, pendiri warung apung pertama kali 

sebagai berikut:  

Dulukan warung apung ini tidak ada, Rowo Jombor hanya berupa 
keramba-keramba ikan karena saya ingin mencari sumber pendapatan 
baru maka saya membangun warung apung. Tapi untuk modal itu dari 
saya sendiri, murni dari saya sendiri tidak ada bantuan modal sama 
sekali dari pemerintah ataupun dari pihak pengelola. (Wawancara, 08 
Juli 2006)  
 

Bapak Rokhim selaku pemilik dari Warung Apung Peni juga 

menyampaikan hal senada sebagai berikut: 

Di sinikan daerah wisata ya mbak, terus ada warung apung satu 
kelihatannnya kok ramai sekali saya ikut-ikutan, nyoba-nyoba gitu 
mendirikan warung apung. Untuk masalah permodalan ya ini murni 
dari kami sendiri tidak ada bantuan dari manapun, dari pengelolapun 
juga tidak kok mbak. (Wawancara, 17 Juni 2006) 
 

Sama halnya yang dipaparkan oleh Bapak Widodo mengenai modal 

yang digunakan untuk mendirikan usaha warung apung sebagai berikut:   

Saya mendirikan warung apung ini sekitar tahun 2000. Dulu pekerjaan 
saya itu sebagai tukang kayu kemudian saya tertarik dengan teman 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

78 

lainnya yang punya warung apung kelihatannya kok berhasil bisa 
sukses begitu tapi ya untuk masalah modalnya itu saya mengusahakan 
sendiri, swadaya dari saya sendiri tidak ada suntikan dana mbak. 
(Wawancara, 17 Juni 2006)  

 
 Modal yang digunakan untuk mendirikan warung apung yang 

berasal dari pemilik sendiri tanpa ada bantuan dari pihak pengelola tidak 

dibantah oleh Bapak Sugeng Mulyadi, Kepala Bagian Objek pada Dinas 

Pariwisata Kabupaten Klaten sebagai berikut: “Memang tidak ada bantuan 

dana ataupun dari pihak pengelola untuk pengusaha warung apung. Mereka 

menggunakan modal yang berasal dari mereka sendiri”. (Wawancara, 28 Juni 

2006) 

 Modal yang digunakan dalam pendirian usaha warung apung 

diusahakan sendiri oleh pemiliknya, walaupun bukan murni dari uang 

simpanannya ada juga yang berusaha dengan meminjam modal dari bank. 

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Eva sebagai berikut :  

Untuk masalah modal bisa dibilang lancar tapi ya kadang kala ngambil 
dari bank. Gimana ya tiap bulan kan tidak mesti mbak penghasilannya 
tapi yang dialami sih bisa-bisa saja. Harus pinter spekulasi gitu lah 
kadang ya gali lubang, namanya juga kan usaha ya mbak kadang ya 
ramai kadang ya sepi. (Wawancara, 17 Juni 2006).  

Hal seperti ini memperlihatkan bahwa masyarakat sudah mampu 

menganalisa masalah serta mampu memecahkan masalah dan mampu 

mencari jalan keluar dari masalah yang  mereka hadapi dengan kemampuan 

dan kekuatan sendiri dibantu oleh peran lembaga lain yang terlibat, dalam hal 

ini adalah pihak bank sebagai penyedia dana. Dapat dikatakan juga 

masyarakat sudah memiliki jiwa bisnis maupun jiwa seorang wiraswasta 

karena sudah mampu mencari celah atau peluang ekonomi baru yang 

menguntungkan bagi mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam yang 

sudah mereka miliki serta mampu membuka akses baik terhadap modal, 

sumber daya maupun pengelolaan usaha demi memperoleh keuntungan. 

  
c. Strategi dan Kendala dalam Pengelolaan Usaha Warung Apung 

1) Strategi 
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Ketepatan dalam memilih strategi usaha yang kemudian 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat berlangsungnya usaha akan 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha. Bagi pengusaha 

warung apung strategi yang diterapkan lebih mengarah pada pencarian 

pembeli sebanyak-banyaknya serta untuk mencari pelanggan. Strategi 

yang dipilihpun beragam antara warung yang satu dengan warung yang 

lain untuk Warung Apung Eva, Ibu Eva menyampaikan strategi usahanya 

sebagai berikut: 

Strategi yang saya terapkan untuk menarik pembeli diantaranya 
adalah pelayanan, masakan dan kebersihan. Kalo masakan semua 
sama sih mbak nila, lele bakar atau goreng tapi masalah rasa kan 
lain mbak. Selain itu juga promosi diluar sih pernah, ya sambil 
berjalan gitu mbak. (Wawancara, 17 Juni 2006)   

 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Warsono dalam 

memilih strategi yang digunakan untuk menjaga warungnya tetap ramai 

oleh pengunjung adalah sebagai berikut: 

Utamanya service untuk pengunjung sangat diutamakan, masakan, 
tempat yang nyaman dan selalu berusaha untuk menyamankan 
pengunjung yang membawa anak-anak kecil kami menyediakan 
mainan seperti ayunan dan lain-lain. Ini termasuk service dari kami 
disamping itu juga promosi keluar misalnya saja ke dinas-dinas, ke 
sekolah-sekolah, ke kampus-kampus dan menyebarkan selebaran, 
stiker, lewat kartu diskon juga pernah. (Wawancara, 06 Agustus 
2006) 

 
Lain halnya dengan strategi yang diterapkan oleh Bapak 

Widodo dalam usahanya untuk menarik pembeli, adalah: “Strategi saya 

untuk menarik pembeli ya…kalo saya parkir gratis, biasanya kan ada 

warung yang nggak gratis”. (Wawancara, 17 Juni 2006) Strategi yang 

sama juga dipilih oleh Bapak Rokhim untuk menarik pembeli: 

“Strateginya ya masalah makanan, untuk rasa tetap kami utamakan selain 

itu parkir gratis, kami membuat tempat parkir ini ya mahal mbak, tapi kita 

ya tetap gratis yang penting motor terjaga”. (Wawancara, 17 Juni 2006). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

strategi yang digunakan oleh para pemilik usaha warung apung adalah 
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lebih condong pada kualitas pelayanan, kualitas rasa masakan dan selalu 

berusaha untuk memperluas pangsa pasar dengan mengadakan promosi 

mengenalkan nama warungnya keluar daerah. Pemilik usaha warung 

apung menyadari bahwa pengunjung adalah raja, sudah seharusnya 

mendapatkan prioritas pelayanan yang memuaskan karena dengan begitu 

mereka berharap akan semakin banyak mendapatkan pelanggan. 

Hal ini telah membuktikan bahwa kemandirian masyarakat 

semakin terlihat. Masyarakat telah mampu membuka peluang usaha 

dengan berdasarkan inisiatif dan kreativitas dari diri mereka sendiri. 

Mampu mengembangkan dan memelihara usaha yang telah tercipta 

dengan menerapkan beberapa strategi demi kelangsungan usaha serta 

memiliki ide-ide yang diterapkan untuk memajukan usaha yang mereka 

jalankan. Masyarakat tidak lagi bergantung kepada pihak pengelola untuk 

memperkenalkan usaha mereka ke luar daerah, namun mereka dengan 

kekuatan, inisiatif, kemampuan dan modal sendiri berusaha membuat link, 

mencari pasar dan pelanggan sendiri untuk mengembangkan usahanya.  

Secara tidak langsung konstruksi bangunan warung apung 

sendiri ternyata mampu memberikan suasana berbeda dibandingkan 

tempat pemancingan yang lain, sehingga hal inipun mampu menarik 

minat pengunjung untuk mau datang ke warung apung. Secara fisik 

penciptaan kondisi atau situasi warung yang ditempatkan seperti di 

tengah-tengah rawa dengan kondisi bangunan mangapung diatas air 

sehingga pengunjung seolah-olah berada di tengah-tengah rawa 

dimaksudkan untuk memberikan kesan tempat pemancingan yang lain 

daripada yang lain. Selain itu pemakaian sarana pengangkut yang khas 

dan menarik yang biasa di sebut gethek memberikan ciri khas tersendiri 

bagi warung apung. Gethek ini digunakan sebagai sarana transportasi dari 

tepi atau dari daratan ke warung apung yang dijalankan dengan 

menggunakan tali yang dikaitkan dengan sistem katrol seperti pada timba 

sumur. 
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Penataan ruang juga dibuat sedemikian rupa sehingga mampu 

mewadahi berbagai jenis kebutuhan privasi pengunjung. Pengunjung 

yang datang memiliki berbagai variasi jumlah sehingga memerlukan jenis 

lay out ruang yang berbeda pula. Ada yang berupa hamparan karpet yang 

luas untuk pengunjung yang berjumlah banyak atau rombongan dan ada 

juga lay out  ruang yang dipisahkan dengan sekat-sekat dimaksudkan 

untuk pengunjung yang memerlukan privasi. Pola bangunan yang terdiri 

dari beberapa unit juga ditata menurut komposisi tertentu sehingga 

apabila kapasitas warung sudah tidak memenuhi lagi dapat ditambah 

dengan unit baru lagi dan menggabungkannya dengan bangunan yang 

lama.  

Fenomena semakin dikenalnya nama warung apung sampai 

keluar daerah Klaten membuat para pemilik warung apung semakin 

terdorong untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 

pengunjung. Usaha yang telah dilakukan salah satunya adalah dengan 

penambahan daya tampung warung. Dengan penambahan daya tampung 

ini maka jumlah pengunjung yang dapat dilayani akan semakin banyak 

dan untuk menghindari kemungkinan kekecawaan pengunjung karena 

tidak mendapat tempat di warung apung yang diinginkannnya pada saat 

terjadi lonjakan jumlah pengunjung. 

Rowo Jombor dikelilingi oleh barisan perbukitan. Fenomena ini 

menyajikan sebuah pemandangan alam yang indah. Hamparan air rawa 

dengan latar belakang hijaunya bukit dan birunya langit menjadikan 

suasana istimewa di sekitar rawa. Ditunjang dengan angin yang bertiup 

dari arah rawa sehingga suasana bertambah sejuk. Berdasarkan hasil 

pengamatan, pengunjung yang datang ke warung apung melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Makan, merupakan kegiatan inti dari para pengunjung. 

b) Memancing, sambil menunggu makanan siap tersaji biasanya 

pengunjung bersantai sambil memancing. Warung Apung juga 

menyediakan alat-alat yang digunakan untuk memancing seperti palet 
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dan kail, terkadang pengunjung membawa sendiri alat-alat memancing 

dari rumah. 

c) Mengobrol, pengunjung yang datang ke warung apung biasanya 

secara berombongan baik dengan teman maupun dengan keluarga. 

Untuk memanfaatkan waktu yang relatif lama di warung apung 

biasanya digunakan untuk bercengkrama dengan rekan serombongan.  

d) Menikmati pemandangan, kelebihan warung apung ini adalah mereka 

menggunakan panorama yang ada sebagai nilai jual yang 

menyebabkan pengunjung tidak merasa bosan datang ke warung 

apung. Pengunjung yang datang pada umumnya memanfaatkan 

momen ini sebagai sarana rekreasi. 

e) Naik gethek, memberikan kesan yang berbeda dari tempat-tempat 

pemancingan lain yang ada di Klaten bahkan hal ini menjadi ciri khas 

dari warung apung. 

 
2) Kendala  

Faktor kendala tentu tidak akan terlepas dari perkembangan 

suatu usaha. Betapapun besarnya suatu usaha dan modern dalam 

pengelolaannya faktor kendala dan hambatan pasti tetap ada. Begipula 

pula yang terjadi pada usaha warung apung yang berada di Objek Wisata 

Rowo Jombor ini, terdapat kendala yang muncul dalam pengelolannnya, 

apalagi jika dilihat dari segi kepemilikannya usaha warung apung ini 

termasuk dalam usaha kecil yang tentunya akan sangat rentan terhadap 

persaingan dan kendala-kendala yang ada. Adapun kendala ini meliputi: 

a) Masalah Manajemen Usaha 

Warung Apung dikelola secara keluarga. Kebanyakan satu 

warung apung dimiliki oleh satu keluarga, walaupun ada yang 

patungan 2-4 keluarga yang masih ada hubungan famili. Mereka juga 

mengangkat pegawai tetap dan pegawai musiman. Pegawai tetap 

adalah mereka yang bekerja setiap harinya di warung, sedangkan 

pegawai musiman hanya bekerja pada saat-saat tertentu saja, misalnya 
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pada hari minggu atau hari libur lainnya. Pegawai tetap ini antara lain 

adalah tukang masak, pencuci piring dan pramusaji, sedangkan 

pegawai musiman yaitu pramusaji tambahan yang akan disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

Adapun mengenai sistem pengupahan tenaga kerja yang 

bekerja di warung apung antara pegawai tetap dengan pegawai 

musiman tidak sama. Pegawai tetap menerima upah yang lebih besar 

dibandingkan pegawai musiman karena tanggungan pekerjaannyapun 

berbeda. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Warsono, 

pemilik dari Warung Apung Arwana sekaligus sebagai aparat Desa 

Krakitan sebagai berikut: 

Untuk masalah gaji jelas ada perbedaan. Bagi tenaga kerja baku 
gajinya kan perbulan kalau untuk tenaga panggilan atau 
musiman lain lagi, mengingat beban pekerjaan yang dipikulnya 
juga berbeda misalnya yang pramusaji itu kan ringan jadi 
gajinya lain dengan yang mbakar atau masak. (Wawancara, 06 
Agustus 2006)  

 
 
 
Adanya perbedaan gaji antara tenaga kerja yang satu dengan 

yang lain ini didasarkan pada jenis pekerjaannya. Bagi tenaga kerja 

yang memiliki tanggungan pekerjaan ringan tentu gaji yang 

diterimanyapun akan lebih sedikit bila dibandingkan dengan tenaga 

kerja yang memiliki beban pekerjaan lebih berat, seperti tukang masak 

ataupun tenaga kerja yang harus bertempat tinggal di warung apung 

terus menerus untuk menjaga warung di maham hari tentu menerima 

gaji lebih besar daripada pramusaji atau tenaga cuci piring. 

Jam kerja juga turut berpengaruh pada besarnya gaji yang 

diterima oleh tenaga kerja di warung apung. Bagi tenaga kerja tetap 

atau baku menerima gaji lebih besar dibandingkan dengan tenaga 

kerja panggilan atau musiman. Tenaga kerja musiman hanya bekerja 

pada hari-hari tertentu saja, sehingga gaji yang diterimanya di 

sesuaikan dengan jam kerjanya biasanya dihitung per hari. Tenaga 
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kerja tetap atau tenaga kerja baku menerima gaji setiap sebulan sekali. 

Semua ini memperlihatkan adanya sistem pengupahan yang sudah 

teratur dari pengusaha warung apung yang diberlakukan dalam 

pelaksanaan usahanya.   

Bagi warung apung yang tidak ramai biasanya hanya 

memiliki pegawai dari anggota keluarga sendiri dan apabila tiba hari 

minggu atau hari libur lainnnya baru mencari tenaga musiman untuk 

membantunya. Manajemen pengelolaan usaha dijalankan sebagaimana 

usaha keluarga. Pemilik sekaligus pelaksana usaha sehingga tidak ada 

kontrol dari pihak lain. Manajemen operasional yang dipakai masih 

sangat bersifat konvensional, belum dilakukan secara profesional. 

Jarang ada yang menggunakan administrasi usaha atau pengelolaan 

usaha yang profesional, misalnya pembukuan yang bersifat teratur. 

Mereka hanya melakukan pencatatan praktis untuk hal-hal yang 

dianggap penting. Catatan itupun pada akhirnya hilang bila sudah 

tidak dipakai lagi. 

Meningkatnya keberhasilan dalam pengembangan suatu 

usaha sudah pasti juga harus didukung pula dengan ketersediaan 

sumberdaya manusia yang mencukupi, baik dari segi kualitas, 

kapabilitas maupun komitmen untuk terlibat secara aktif dalam 

kegiatan pengembangan. Pada kasus usaha warung apung ini dimana 

pengelolaan kegiatan yang di lakukan cenderung tidak formal dan 

jarang memiliki rencana usaha menjadi salah satu kelemahannnya. 

Struktur organisasi yang dimiliki juga masih bersifat sederhana. 

Kebanyakan dari pengusaha tidak melakukan pemisahan antara 

kekayaan pribadi dan kekayaan dari usaha yang dijalankannnya. Hal 

seperti ini dapat dimaklumi karena sistem usaha yang mereka jalankan 

bersifat usaha kekeluargaan, selain itu faktor minimnya ketersediaan 

sumber daya yang memahami akan sistem pembukuan dan sistem 

pengelolaan usaha  juga turut berpengaruh. 
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Masyarakat desa yang heterogen dan memiliki latar belakang 

pendidikan yang kurang biasanya membutuhkan sosok perintis yang 

berperan sebagai pendahulu (pioneer), penunjuk jalan dan pemimpin 

di antara mereka. Sosok perintis tersebut biasanya memiliki kelebihan 

dari yang lain, misalnya tingkat pendidikan lebih tinggi, memiliki jiwa 

kepemimpinan yang bagus, memiliki pandangan ke depan yang lebih 

dinamis, kreatif dalam mencari alternatif-alternatif bagi pemecahan 

masalah, serta mampu menjadi pengayom untuk komunitas yang 

bersangkutan. Kebutuhan akan seorang pemimpin ini juga terlihat 

pada usaha warung apung. Pengusaha warung apung menciptakan 

suatu sarana komunikasi antar pemilik usaha dengan jalan mendirikan 

paguyuban. Paguyuban warung apung yang telah terbentuk berperan 

sebagai organisasi yang mengkoordinasikan para pengusaha warung 

apung dalam rangka penciptaan suasana yang kondusif, saling 

menguntungkan dan sebagai wahana pemecahan konflik. 

 Pembentukan paguyuban ini bertujuan untuk mewadahi 

kebutuhan sosialisasi bagi para pengusaha warung apung, serta 

sebagai wadah untuk menampung segala permasalahan yang dialami 

oleh para pengusaha dalam menjalankan usaha kemudian akan 

dimusyawarahkan dalam rangka mencari pemecahan dan tindakan 

penyelesaian yang akan dilakukan. Mengenai harga makanan yang 

disajikan di warung apung ini juga turut pula diatur pada kesepakatan 

paguyuban ini. Persamaan harga menjadi salah satu kesepakatan bagi 

semua pengusaha untuk menghindari adanya persaingan usaha, seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Widodo sebagai berikut: 

Untuk masalah harga itu sama sudah diatur organisasi kan ada 
paguyuban tiap bulan ada rapat. Tapi beberapa bulan ini tidak 
ada rapat jadi ya masalah harga saya nggak tahu warung lainnya 
berubah apa nggak, naik apa turun kalo saya harga masih sama 
berdasarkan kesepatan lama. (Wawancara, 17 Juni 2006) 
 

Paguyuban ini memiliki kegiatan rutin tiap bulannya yaitu 

arisan dan rapat anggota. Rapat ini diadakan pada tiap akhir bulan dan 
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tempatnya selalu di warung apung yang diatur secara bergiliran. 

Paguyuban ini memiliki stuktur organisasi yang dipimpin oleh 

seorang ketua namun struktur organisasi ini masih bersifat sederhana, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar  di bawah ini: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4: Susunan Pengurus Paguyuban Warung Apung 
 

Akhir-akhir ini keberadaan dan peranan paguyuban sudah 

mulai menghilang, fungsi paguyuban juga dirasakan sudah tidak 

berperan lagi. Terbukti dengan tidak berjalannya lagi rapat bulanan 

yang menjadi agenda dan kegiatan rutin paguyuban, para pengurus 

pun sudah mulai pasif. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rokhim 

sebagai berikut:  

 

Dulukan ada paguyuban warung apung tapi setelah warung 
banyak kumpulan tiap bulan itu seakan-akan dibubarkan. Saya 
menyangkal kalo ini adalah paguyuban, kalo paguyuban itu kan 
membantu tapi ini sudah menyangkut bisnis. Dulu rapat itu rutin 
diadakan tiap bulan bahkan arisan tapi akhir-akhir ini goncang 
semua. Maksudnya ikan itu harga harus disamakan tapi saya 
menolak karena saya kan masih harus mencari pasaran kalo 
harus disamakan dengan warung besar-besar saya ndak bisa. 
(Wawancara, 17 Juni 2006) 

 

Ketua : Bapak Syamsir 

Sekretaris : Bapak Mukid 

Bendahara : Bapak Sadikan 

Pemilik Usaha Warung Apung 
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Peranan paguyuban yang dirasakan sudah tidak berjalan lagi 

juga dibenarkan oleh pernyataan Bapak Syamsir selaku ketua 

paguyuban sebagai berikut: 

Sebetulnya mereka itu tidak memerlukan adanya paguyuban, 
mengapa? suatu bukti bahwa setelah adanya paguyuban itu pasti 
kan membuat suatu kesepakatan dan itu berlaku umum. Setelah 
membuat kesepakatan ternyata justru tidak mau melaksanakan 
kesepakatan itu. Kesepakatan itu misalnya saja mengenai harga 
disamakan tapi kenyataannya ada yang main pukul saja sama 
pembeli, terus masalah parkir kan sudah disepakati untuk roda 
dua itu ditetapkan Rp 500,00 tapi ya diberlakukan Rp 1.000,00 
bahkan Rp 2.000,00. walaupun tidak semua warung melakukan 
ini tapi inikan tetap bisa mencemari nama warung apung secara 
sentral, kalau main pukul seperti itu kan semua kena imbasnya. 
Pengunjung kan bisa jera dan kejadian seperti ini sama sekali 
tidak ada sanksi dari paguyuban. (Wawancara, 08 Juli 2006) 
 

Penyebab dari hilangnya keberadaan, peranan serta fungsi 

dari keberadaan  paguyuban ini lebih mengarah para individu sendiri 

sebagai pelaksana, ada indikasi persaingan yang tidak sehat yang 

mengakibatkan perpecahan dalam tubuh paguyuban itu sendiri. 

Perbedaan keberhasilan usaha yang dicapai antara warung satu dengan 

yang lain juga turut menjadi penyebab tidak berlakunya hasil 

kesepakatan paguyuban. Bagi warung apung yang belum begitu ramai 

seringkali melakukan banting harga atau menetapkan harga yang lebih 

murah di bandingkan warung lainnya untuk mencari pelanggan. Ada 

juga yang memberlakukan harga diatas kesepatan dengan tujuan ingin 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. Paguyuban warung apung 

sebenarnya mempunyai tujuan pemberdayaan tetapi karena organisasi 

yang terbentuk bersifat sederhana dan longgar tanpa ada sanksi yang 

dikenakan bagi yang tidak menjalankan dan mematuhi kesepakatan 

yang mengakibatkan tujuan pemberdayaanpun sulit terealisasi.  

  
b) Masalah Lingkungan 

Penurunan kualitas lingkungan di daerah sekitar Rowo 

Jombor menyebabkan masalah penyusutan di areal genangan Rowo 
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Jombor. Penyusutan terbesar terutama disebabkan karena irigasi. 

Rowo Jombor merupakan rawa yang selalu terisi air sepanjang tahun 

dan terletak pada dataran aluvial. Sumber air berasal dari beberapa 

sungai kecil yang bermuara di Rowo Jombor dan  juga dari air hujan, 

sebagai tempat tampungan air hujan, Rowo Jombor akan penuh terisi 

air pada musim penghujan dan menyusut pada musim kemarau. Selain 

digunakan untuk irigasi, air rawa tersebut juga digunakan untuk 

perikanan dengan sistem keramba, kegiatan wisata pemancingan, 

perdagangan dan berperahu. Berbagai macam penggunaan tersebut 

menimbulkan suatu masalah ketika air rawa menyusut.  

Penyusustan air rawa ini sudah sangat mengganggu kegiatan 

masyarakat yang memanfaatkan rawa, ditambah lagi masalah proses 

sedimensi yang cukup intensif terjadi di Rowo Jombor sehingga 

menyebabkan adanya pendangkalan rawa. Proses pengendapan atau 

sedimensi terjadi akibat banyaknya partikel-pertikel tanah yang 

hanyut terbawa air hujan dan masuk dalam rawa. Erosi semakin 

banyak terjadi ketika lahan-lahan di perbukitan sekitar rawa banyak 

yang gundul dan banyak digunakan untuk lahan pertanian tanpa 

memperhatikan aspek konservasi. Akibat dari adanya pendangkalan 

tersebut daya tampung rawa semakin berkurang dan kerugian yang 

diderita akan semakin besar. 

Tumbuhan air seperti enceng gondok juga menimbulkan 

suatu masalah, selain menyebabkan pemandangan kurang indah juga 

mempengaruhi persediaan oksigen dalam air. Ikan budidaya akan mati 

dan tidak bisa berkembang secara optimal. Enceng gondok juga 

berpengaruh terhadap proses sedimensi yang terjadi di Rowo Jombor. 

Perkembangan enceng gondok di Rowo Jombor terjadi sangat pesat 

dan sulit dikendalikan. Penduduk setempat telah mengusahakan untuk 

membersihkan secara berkala, akan tetapi masih belum mampu 

memecahkan permasalahan tersebut. Bapak Warsono menyampaikan 

akan hal ini:  
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Enceng gondok itu sangat mengganggu sekali mbak terutama 
membuat pemandangan tidak enak. Dari dinas terkait sudah 
berusaha untuk menghilangkannya tetapi pada kenyataannya 
perkembangannya ini masih sulit dikendalikan. Dari masyarakat 
sekitarpun juga ikut, dulu itu pernah ada padat karya tapi ya sulit 
menghilangkan sampai sekarang enceng gondok masih terlihat 
mungkin juga karena sulitnya masyarakat disana untuk gotong 
royong. (Wawancara, 06 Agustus 2006) 

 
Adanya pengembangan dan pengelolaan Rowo Jombor 

berarti memberikan perlakukan terhadap lingkungan alam dan 

komunitas makhuk hidup yang ada di Rowo Jombor dan sekitarnya. 

Peningkatan kualitas hidup masyarakat sendiri tidak akan terwujud 

tanpa adanya peningkatan dan perlindungan terhadap sumber daya 

alam yang ada. Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa masih 

belum maksimalnya usaha-usaha dari pihak pengelola Rowo Jombor 

dalam memberikan perlakuan terhadap lingkungan alam di wilayah 

Rowo Jombor. Pengaturan, perhatian dan kebijaksanaan hendaknya 

lebih diintensifkan lagi demi kelestarian lingkungan alam.  

Rowo Jombor menawarkan perpaduan atraksi wisata dan 

keindahan bentang alamnya. Pengunjung yang datang selain dapat 

menikmati atraksi wisata seperti memancing, berperahu dan makan di 

warung apung juga dapat menikmati pemandangan dan keindahan 

alam yang mempesona. Oleh karena itu dalam usaha penggunaan dan 

pengembangan lahan disekitar rawa harus memperhatikan kesesuaian 

antara kemampuan dan daya dukung lahan yang ada sehingga tidak 

terjadi kerusakan lingkungan akibat penggunaan yang tidak tepat.   

 
 

c) Masalah Permodalan 

Permodalan merupakan salah satu faktor yang dominan bagi 

keberhasilan suatu usaha. Ketersediaan modal yang cukup dan lancar 

dapat mempercepat perkembangan suatu usaha. Pada kasus usaha 

warung apung ini para pengusaha mengaku mengalami kesulitan pada 

ketersediaan modal yang digunakan untuk mengembangkan usaha 
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mereka. Setelah warung apung dapat berdiri dengan menggunakan 

modal hasil swadaya para pengusaha, yang menjadi permasalahan 

selanjutnya adalah modal yang dipergunakan untuk mengembangkan 

usaha, untuk menjaga kelangsungan usaha serta untuk merenovasi 

warung yang sudah berdiri. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak 

Warsono selaku pemilik warung apung sebagai berikut:  

Yang menjadi kendala itu kalau mau mengembangkan usaha 
dananya nggak ada. Ditambah lagi dengan adanya gempa bumi 
ini terus terang penurunan pengunjung sangat banyak sekali, 
jadi omset yang tadinya itu bisa besar dengan adanya gempa jadi 
kecil. Terus adanya kenaikan BBM itu harga-harga naik tetapi 
pengunjung mulai turun. (Wawancara, 06 Agustus 2006)   

 
Pernyataan dari Bapak Warsono tersebut diatas diperkuat lagi 

dengan pernyataan Bapak Rokhim yang mengaku juga kesulitan 

modal untuk pemeliharaan usaha yang sudah berjalan sebagai berikut: 

Untuk kendala dalam pembuatan warung apung tidak ada tapi 
setelah berdirinya warung apung itu untuk selanjutnya yang 
jelas modal itu kita kurang, masalahnya apa mbak? untuk 
perbaikan, untuk perawatan warung karena setiap tahun itu kita 
harus kontrol ulang bahkan setengah tahun sekali. (Wawancara, 
17 Juni 2006)  
 

Keterbatasan modal yang digunakan oleh para pengusaha 

untuk mengembangkan usaha dan untuk pemeliharaan warung lebih 

disebabkan karena skala usaha ekonomi yang dijalankan terbatas 

dengan marjin keuntungan yang tipis. Kebanyakan pula usaha warung 

apung ini merupakan pekerjaan pokok dari para pemiliknya, jadi 

keuntungan atau laba yang didapatkan masih harus digunakan untuk 

menghidupi keluarga dan untuk keperluan hidup yang lainnya selain 

juga digunakan untuk memelihara kelangsungan usaha yang mereka 

jalankan sebagai satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarganya. 

Marjin keuntungan yang tipis selain disebabkan karena skala 

usaha ekonomi yang terbatas, untuk akhir-akhir ini juga disebabkan 

pula oleh keadaan politik negara yang menetapkan kenaikan bahan 

bakar minyak sehingga cukup berpengaruh juga terhadap usaha kecil 
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seperti usaha warung apung ini. Hal ini diungkapkan oleh Bapak 

Rokhim sebagai berikut: 

Wah…akhir-akhir ini pengunjung menurun sekali mbak. Hari 
minggu saja mau cari uang Rp 100.000,00 aja susah, hanya 
orang-orang yang mancing saja kebanyakan yang datang. 
Dampak BBM kemaren itu utamanya. Kita mau menaikkan 
harga ya gimana kalau tidak dinaikkan ya mepet. (Wawancara, 
17 Juni 2006)  

     
Penurunan pengunjung ini juga dirasakan oleh Bapak 

Widodo: “Pengunjung untuk akhir-akhir ini memang menurun. Mulai 

BBM naik pengunjung malah menurun juga, penurunan pengunjung 

ini kelihatan sekali. Dulu sebelum BBM naik ramai mbak”. 

(Wawancara, 17 Juni 2006) 

Bagaimanapun juga kebijaksanaan pemerintah pusat pasti 

akan turut pula berpengaruh pada keberlangsungan usaha kecil. 

Kebijaksanaan pemerintah yang tidak kondusif dan cenderung tidak 

memihak pada setiap aspirasi masyarakat akan membuat konsep 

pemberdayaan ekonomi masyarakat sulit terealisasi seperti yang 

direncanakan. 

 
d) Masalah Kebijaksanaan Pemerintah Daerah 

Kondisi politik dan kultur birokrasi para pengambil 

keputusan kadangkala dianggap masih belum memungkinkan 

terselenggaranya proses perumusan kebijakan yang akomodatif dan 

partisipatif. Iklim keterbukaan yang ditiupkan oleh kultur birokrasi 

pemegang kekuasaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat. Proses dan mekanisme 

pengambilan keputusan yang didasarkan pada pola perencanaan dari 

atas ke bawah (top down) dirasakan telah membentangkan stuktur 

yang dapat menghambat pengembangan kreativitas masyarakat.  

Seiring dengan semakin berkembangnya Objek Wisata Rowo 

Jombor maka untuk mendapatkan penerimaan dari objek wisata ini 

Pemerintah Daerah setempat mulai menarik bea karcis masuk bagi 
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pengunjung. Pemungutan bea karcis masuk Objek Wisata Rowo 

Jombor dilakukan di dua tempat yaitu di sebelah barat rawa tepatnya 

sebelah barat pintu masuk wilayah bukit Turis Sidhagura dan di 

sebelah timur Dukuh Ngasem Tobong. Sebelum masuk terdapat portal 

yang dijaga oleh petugas penarik retribusi dari Dinas Pariwisata dan di 

bantu hansip desa. 

Kenyataannya retribusi masuk lokasi yang diterapkan oleh 

Dinas Pariwisata ini dipandang menjadikan kendala bagi para 

pengusaha warung apung. Tarif retribusi yang dipungut oleh Dinas 

Pariwisata ini terlalu tinggi sehingga akan menjadikan beban bagi para 

pengunjung yang datang. Ditambah lagi retribusi ini belum termasuk 

biaya parkir, dimana masalah parkir dikelola sendiri oleh para pemilik 

warung apung bukan menjadi tanggung jawab pengelola. Hal ini 

seperti yang dituturkan oleh Bapak Rokhim, sebagai berikut: “Tarikan 

masuk itu lho mbak yang mahal, jadi kalau ada orang mau masuk sini 

itu kan ya pikir-pikir dulu. Dari pihak warung apung cuma minta 

karcis masuk itu diturunkan”. (Wawancara, 17 Juni 2006). Hal yang 

sama juga diungkapkan oleh Bapak Widodo, sebagai berikut: 

“Kendalanya terletak pada masalah ya itu, tiap-tiap orang masuk kan 

ditarik karcis lha karcis itu ketinggian harganya“. (Wawancara, 17 

Juni 2006) 

Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa antara Dinas 

Pariwisata selaku pihak pengelola dengan pengusaha warung apung 

belum ada hubungan yang harmonis. Terdapat ketidakseimbangan 

tujuan antara dinas terkait dengan pihak pengusaha warung apung. 

Pengusaha warung apung memandang bahwa retribusi masuk objek 

wisata ini terlalu mahal dan hal tersebut bisa berpengaruh pada 

besarnya jumlah pengunjung yang datang. Selain mahalnya retribusi 

masuk objek wisata warung apung, para pengusaha juga memandang 

bahwa besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha warung 
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apung ini terlalu tinggi seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nur sebagai 

berikut:  

Yang menjadi keberatan kami itu lho mbak mengenai pajak 
yang harus dibayar kan mahal mbak. Hal ini sangat kami 
rasakan terutama kalau warung apung lagi sepi seperti akhir-
akhir ini. Pengunjung banyak mengalami penurunan tidak 
seperti waktu dulu apa mungkin karena BBM naik ini ya mbak. 
(Wawancara,  06 Agustus 2006)  

 
Pemberdayaan masyarakat menghendaki adanya sosok 

birokrasi yang tepat bagi pembangunan masyarakat. Transparansi 

kebijaksanaan pihak pengelola akan memberikan pondasi yang kuat 

bagi keberlanjutan dan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, untuk itu diperlukan suatu sosok birokrasi  yang dinamis 

yang mau mengetahui aspirasi dan kehendak rakyatnya. 

 

 

 

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Usaha Warung Apung 

sebagai Upaya meningkatkan Pendapatan Keluarga 

 

a. Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Usaha 

Warung Apung 

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung arti 

memampukan, memandirikan dan menumbuhkan kembali perekonomian 

masyarakat dengan cara masyarakat harus benar-benar dilibatkan untuk 

lebih aktif berperan dalam memanfaatkan segala sumber daya alam yang 

dikuasainya dan mengetoskannya untuk kepentingan bersama. Pada kasus 

usaha warung apung ini telah mencerminkan adanya kemampuan dan 

kemandirian masyarakat untuk mendayagunakan dan menghasilgunakan 

potensi sumber daya lokal berupa keberadaan Rowo Jombor yang diolah 

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini terlihat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

94 

dari adanya berbagai bentuk kegiatan ekonomi produktif yang ditekuni 

masyarakat.  

1) Usaha Ekonomi Produktif yang Tercipta dari Adanya Warung Apung 

Usaha Warung Apung yang memanfaatkan perairan Rowo 

Jombor di Desa Krakitan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang mandiri mempunyai pengaruh penting terhadap 

kehidupan masyarakat sekitarnya. Berkembangnya kawasan Rowo 

Jombor menjadi kawasan wisata yang terpadu seiring dengan 

berdirinya warung apung terbukti telah banyak membuka peluang 

ekonomi, sehingga akan semakin menambah pendapatan bagi 

masyarakat sekitarnya.  

Apabila semua peluang ekonomi tersebut dimanfaatkan oleh 

masyarakat sekitar, maka dengan sendirinya pengembangan Rowo 

Jombor menjadi kawasan wisata terpadu akan memberikan 

kesempatan kerja bagi masyarakat. Masyarakat yang peka akan dapat 

menangkap peluang yang ada dan kemudian memanfaatkannnya 

sesuai kebutuhan, dengan demikian diharapkan tingkat perekonomian 

masyarakat akan meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara peluang ekonomi yang tercipta ini diantaranya adalah: 

a) Persewaan speedboat 

Persewaan speedboat adalah salah satu peluang ekonomi 

yang timbul dan berkembang sebagai akibat semakin majunya 

dunia pariwisata di Rowo Jombor sejak berdirinya usaha warung 

apung. Munculnya semua peluang ekonomi ini sangat berkaitan 

dengan pengembangan mata pencaharian masyarakat setempat 

yang tertarik untuk mengembangkan peluang bisnis dengan 

memanfaatkan keberadaan Rowo Jombor. 

Persewaan speedboat ini letaknya satu lokasi dengan 

warung apung, sehingga pengunjung yang sudah masuk ke dalam 

kawasan warung apung dapat langsung menikmatinya karena 

lokasinya yang tidak berjauhan. Bagi pengunjung yang berminat 
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menggunakan wisata ini dapat langsung datang ke dermaga dimana 

speedboat biasa berlabuh serta menaikkan maupun menurunkan 

penumpang. Pengunjung yang menggemari wisata speedboat ini 

disebabkan karena kebanyakan berasal dari daerah-daerah atau 

kota-kota sekitar yang secara geografis jauh dari laut atau pantai, 

sehingga wisata ini merupakan sarana rekreasi yang menarik. 

Tarif harga sewa speedboat biasanya bervariasi, untuk 

satu penumpang antara Rp 2.000,00-Rp 3.000,00, tetapi juga ada 

perbedaan antara sewa untuk orang dewasa dan sewa untuk anak-

anak. Lain lagi jika sewa secara berombongan harga dapat melalui 

tawar menawar untuk sekali perjalanan pulang pergi, sehingga 

harga sewa bervariasi tergantung kepiawaian penyewa melakukan 

tawar menawar. 

Rute perjalanan diawali dari dermaga menuju ke tengah 

rawa kemudian berputar-putar di tengah rawa tetapi tidak 

mengelilingi rawa karena akan membutuhkan waktu yang lama. 

Setelah berputar-putar beberapa saat di tengah rawa perjalanan di 

akhiri lagi di dermaga. Persewaan speedboad ini sayangnya hanya 

dapat ditemui pada hari minggu atau hari libur lainnya, pada hari-

hari biasa aktifitas ini tidak beroperasi. 

 
b) Penjual makanan yang berjualan di tepi rawa 

Penjual makanan di tepian rawa ini muncul seiring dengan 

semakin ramainya wisata di Rowo Jombor. Kemunculan pedagang 

ini tidak terlapas dari tuntutan pasar. Target pembeli bagi pedagang 

makanan yang berlokasi di tepian rawa adalah pengunjung yang 

hanya berniat untuk bersantai menikmati pemandangan alami rawa 

dan pegunungan atau berniat untuk memancing saja tanpa 

berencana pergi ke warung apung. Selain fasilitas pemancingan 

yang disediakan di warung apung, juga terdapat tempat-tempat 

tertentu yang biasanya digunakan untuk pemancingan bebas. 
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Tempat tersebut berada di daerah sekitar dermaga, daerah sekitar 

makam serta tempat-tempat lain yang bukan termasuk area 

keramba ikan. 

Tidak menutup kemungkinan pula bagi masyarakat sekitar 

dapat turut serta menikmati dagangan mereka, terbukti dengan 

banyaknya masyarakat yang ikut membeli, menikmati atau bahkan 

juga sering mengobrol dan nongkrong di warung-warung tempat 

mereka berdagang. Penjual makanan ini dapat dikategorikan 

menjadi dua jenis yaitu: 

(1) Penjual minuman kaleng atau botol dan makanan ringan yang 

sudah dikemas seperti kacang, keripik dan lain-lain. 

(2) Penjual makanan dan minuman olahan seperti mie ayam, bakso, 

soto, mie goreng, rujak, es campur dan nasi bungkus. 

Dilihat dari segi kesehatan penjual makanan di tepian rawa 

ini kurang memenuhi syarat kesehatan karena lokasi tempat 

berjualannya di alam terbuka. Makanan yang dijual hanya ditutupi 

dengan kain dan tempat berjualannya di bawah pohon. Meskipun 

terkesan seadanya namun pedagang ini ternyata banyak dikunjungi 

pembeli dan cukup menolong bagi para pengunjung yang datang 

untuk memancing dan bersantai. 

Harga makanan yang dijajakan di tempat ini tidak semahal di 

objek wisata lain. Biasanya dari transaksi jual beli yang terjadi 

antara pedagang dengan pengunjung terjalin hubungan yang cukup 

akrab, sehingga pengunjung yang pernah datang apabila lain waktu 

berkunjung kembali ke Rowo Jombor akan menjadi langganannya. 

Melihat kenyataan tersebut maka dapat dilihat bahwa dengan 

kedatangan para pengunjung ini telah mampu melatih mentalitas 

pedagang untuk bersikap ramah dan terbuka terhadap setiap 

perubahan yang terjadi. Hal ini secara lebih luas akan memacu 

perkembangan pariwisata di Rowo Jombor.  
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c) Pertokoan 

Munculnya berbagai pertokoan di kawasan Rowo Jombor 

tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menyediakan 

keperluan yang diinginkan para pengunjung, disamping secara 

ekonomi memberikan keuntungan bagi penjual itu sendiri. 

Pertokoan ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 

wisata di Rowo Jombor. Pengunjung tidak akan kesulitan apabila 

memerlukan barang-barang tertentu sewaktu berkunjung ke Rowo 

Jombor. Pengunjung akan merasa nyaman dan tidak khawatir lagi 

dalam memenuhi kebutuhannya karena kebanyakan sudah tersedia 

di toko-toko ini. 

Pertokoan yang berada di kawasan Rowo Jombor selain 

menyediakan keperluan sehari-hari juga menyediakan peralatan 

memancing serta umpan yang digunakan untuk memancing. 

Peralatan memancing ini dipasarkan dan diusahakan sendiri oleh 

masyarakat setempat. Tenaga kerja sebagai pramuniaga umumnya 

berasal dari kalangan keluarga mereka sendiri karena mengingat 

skala usahanya kecil dengan keuntungan yang tidak seimbang 

apabila mempekerjakan orang atau beberapa pegawai.  

 
d) Pemasok Ikan 

Pemasok ikan muncul berkenaan dengan permintaan pasar 

akan ketersediaan ikan segar sebagai suplai persediaan di warung 

apung. Seperti yang sudah di paparkan di atas bahwa warung apung 

menyediakan aneka masakan ikan air tawar seperti lele, bawal, 

gurameh dan nila. Pemilik warung apung tidak memelihara ikan 

yang akan di jual dengan cara memeliharanya dari kecil hingga 

dewasa tetapi membelinya dalam keadaan sudah siap konsumsi. 

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rokhim sebagai 

berikut: “Ikan-ikan yang kita jual itu kita dapat dari penjual. Kita 
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tidak memeliharanya dari kecil mbak, ikan yang mau dikonsumsi 

itu kita beli”. (Wawancara, 17 juni 2006)   

Jalan ini dipilih dengan mempertimbangkan bahwa 

apabila memelihara ikan sejak kecil maka kemungkinan kerugian 

yang ditanggung akan besar karena selama masa pemeliharaan 

hingga ikan siap untuk dikonsumsi selain membutuhkan modal 

untuk membeli makanan ikan juga resiko akan banyaknya ikan 

yang mati.  

Ikan segar yang siap di konsumsi ini diperoleh pemilik 

warung apung dari para pemasok ikan. Walaupun di Rowo Jombor 

sendiri sudah ada budidaya ikan dalam keramba, namun hanya 

sebagian saja ikan hasil dari para petani ikan di Rowo Jombor ini 

dapat masuk ke warung apung. Hal ini disebabkan karena ikan-ikan 

yang bisa masuk ke warung apung harus memenuhi standar 

tertentu, jadi tidak sembarang ikan dapat dijual ke warung apung. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Warsono sebagai berikut: 

Pasokan ikan ada yang berasal dari petani ikan disini. Setiap 
minggu kan dari keramba dijaring kemudian disetorkan ke 
warung apung tapi cuma sebagian kecil, kebanyakan kami 
ngambil dari bakul karena kan untuk stok warung apung kan 
harus ikan segar, jadi harus hidup untuk di Rowo Jombor kan 
ndak bisa. Cara panennya aja pakai jaring, pakai jala jadi 
ikan cacat ndak tahan lama terus mati. (Wawancara, 06 
Agustus 2006) 

 
Berdasarkan pernyataan Bapak Warsono di atas maka 

dapat dilihat peran dari pemasok ikan ini sangat diperlukan. 

Berasal dari pemasok ikan inilah para pemilik warung apung 

memperoleh stok ikan segar yang akan dijual di warung karena 

ikan yang ada di Rowo Jombor yang dibudidayakan oleh para 

petani ikan tidak semuanya memenuhi standar, walaupun ada juga 

ikan dari petani ikan di Rowo Jombor ini yang bisa masuk ke 

warung apung namun jumlahnya terbatas.  
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Seiring dengan usaha pemekaran usaha yang dilakukan 

para pemilik warung apung, maka investasi yang dilakukan antara 

lain dengan melakukan peningkatan kapasitas produksi. Suplai ikan 

saat ini selain diperoleh dari keramba-keramba yang dibudidayakan 

di Rowo Jombor, pengusaha warung apung juga mendatangkan 

suplai ikan dari luar daerah seperti Kulon Progo, Yogyakarta dan 

Janti terutama untuk jenis-jenis ikan tertentu yang tidak 

dibudidayakan di Rowo Jombor. Di sinilah peran pemasok ikan 

dirasakan sangat berarti. Pemasok ikanlah yang menyediakan 

persediaan stok ikan yang dibutuhkan warung apung. 

 
e) Petugas Parkir 

Seiring dengan berkembangnya dan semakin ramainya 

warung apung, maka fasilitas parkir akan menjadi kebutuhan yang 

sangat mendesak. Kebanyakan pengunjung yang datang ke warung 

apung menggunakan sarana kendaraan pribadi seperti kendaraan 

roda dua atau motor maupun mobil. Hal ini tentunya akan  

membutuhkan penanganan dalam hal perparkiran, supaya 

pengunjungpun akan merasa nyaman bersantai menikmati 

hidangan dan pemandangan di warung apung tanpa memikirkan 

keselamatan kendaraannya. Melihat kondisi demikian, banyak 

kemudian masyarakat sekitar yang memanfaatkan keadaan ini 

untuk mendirikan tempat parkir sebagai sarana pelengkap bagi 

pengunjung. Secara otomatis masyarakat yang bekerja pada bidang 

jasa perparkiran ini juga  turut merasakan manfaat dari berdirinya 

warung apung karena masyarakat memiliki sumber pendapatan 

baru sebagai penyedia jasa parkir. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Syamsir sebagai berikut: 

Masyarakat ada yang bisa memanfaatkan potensi dari adanya 
warung apung ini, salah satunya adalah petugas parkir. Dulu 
sebetulnya dia tidak punya pendapatan sedikitpun dari lahan 
tanggul kemudian setelah warung apung ramai dan terus ada 
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area parkir dia kan bisa memperoleh pendapatan dari situ. 
(Wawancara, 08 Juli 2006) 

 
Perparkiran di area warung apung sampai saat ini masih 

menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan. Bagi Pemerintah 

Daerah setempat seharusnya hasil dari retribusi perparkiran dapat 

memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, 

tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Parkir di area warung 

apung ini dikelola oleh masyarakat setempat. Pemerintah Daerah 

tidak sedikitpun ikut ambil bagian. Ada juga warung apung yang 

telah menyediakan parkir bagi pembelinya tanpa memungut biaya 

hal ini terjadi karena pemilik warung apung selain memiliki 

kaplingan yang digunakan untuk mendirikan warung juga 

memilliki lahan yang dijadikan sebagai tempat parkir di depan 

warungnya. Bagi pemilik warung apung yang tidak memiliki lahan 

untuk dijadikan sebagai area parkir maka masyarakat lain yang 

memiliki lahan akan mendirikan area parkir yang didirikan di 

depan warung yang tidak memiliki area parkir dan diperuntukkan 

bagi pengunjung warung apung ini. Pada kasus ini pengunjung 

tentu saja akan dikenakan biaya parkir karena antara warung apung 

dengan area perparkiran pemiliknya berbeda sehingga cara 

pengelolaanpun berbeda pula.  

Area perparkiran yang dikelola oleh masyarakat, di satu 

sisi menguntungkan masyarakat pengelola. Disamping dapat 

menyerap masyarakat setempat untuk bekerja pada sektor ini akan 

tetapi pada kenyataannya disisi lain pendapatan daerah dari 

retribusi ini amat minim. 

 
f) Pedagang Makanan Kecil atau Snack 

Fenomena semakin ramainya pengunjung yang datang ke 

warung apung membuat masyarakat sekitar untuk memanfaatkan 

fenomena ini, yaitu dengan berdagang makanan ringan. Makanan 
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ringan yang dijual ini diantaranya adalah keripik, belut goreng, 

rempeyek udang, wader goreng, krupuk rambak dan berbagai 

makanan ringan lainnnya yang sudah dikemas. Jenis makanan 

ringan ini biasanya dikonsumsi oleh para pengunjung warung 

apung sambil menunggu masakan ikan tersaji atau dapat di 

gunakan sebagai oleh-oleh. 

Pedagang makanan ringan ini biasanya menitipkan 

dagangannya di warung apung. Beberapa hari sekali mereka datang 

dengan membawa barang dagangan mereka yang baru dan 

menitipkannya di warung apung sambil mengambil hasil dari 

barang dagangan yang sudah dititipkan sebelumnya. Selain 

menitipkan barang dagangannya di warung, ada juga pedagang 

makanan ringan ini yang memilih menjajakan dagangannya di 

pinggiran jalan sepanjang area warung apung. Pedagang jenis ini 

membuat semacam warung yang dibuat dari bambu sederhana 

sebagai sarana menjualnya. Penjual makanan ringan yang memilih 

berjualan dipinggir jalan ini biasanya menjual dagangannya dengan 

sistem kiloan, walaupun mereka juga menyediakan dalam bentuk 

kemasan. 

 
2) Peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat pada Pengembangan Usaha Warung Apung 

Keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi dengan 

memanfaatkan potensi sumber daya alam yang sudah ada dirasakan 

sangat penting. Hal ini disebabkan karena masyarakat sekitar adalah 

orang yang paling berhak dan dianggap paling mengerti lingkungan 

sekitar potensi tersebut. Dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam 

yang ada, masyarakat membutuhkan adanya suatu stimulan ataupun 

rangsangan untuk berkreatifitas mengelola potensi tersebut. Terkadang 

ide-ide pemanfaatannya juga bisa muncul dari masyarakat sendiri.  
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Setelah masyarakat memiliki ide tersebut, kadang kala karena 

keterbatasan mereka, misalnya dalam hal ekonomi maupun teknologi 

maka dibutuhkan dukungan dari pihak lain yang berwenang yaitu pihak 

Pemerintah Daerah setempat. Pemerintah Daerah berkewajiban 

membantu masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam 

tersebut dengan cara membuat infrastuktur di kawasan tersebut. Kasus 

usaha warung apung ini pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 

sudah berupaya untuk membangun infrastruktur sebagai sarana 

penunjang kegiatan wisata di Rowo Jombor dengan warung apung 

sebagai salah satu elemen terpenting yang dapat diandalkan. 

Pembangunan infrastuktur ini diwujudkan dalam pengadaan sarana 

prasarana wisata seperti: 

a) Sarana Transportasi 

Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Rowo 

Jombor khususnya ke warung apung, telah memotivasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Klaten dan masyarakat sekitar untuk 

menyediakan sarana transportasi yang memudahkan berkeliling rawa 

serta memudahkan untuk mencapai lokasi wisata. Sejak pertengahan 

tahun 2001 sudah tersedia angkutan umum yang melewati trayek 

Rowo Jombor. Pengunjung dapat langsung sampai di tepi Rowo 

Jombor, mengingat trayek yang di laluinya melingkar mengitari 

rawa.  

Angkutan umum jenis angkutan pedesan (angkudes) ini 

biasa beroperasi setiap hari dari pagi hingga sore hari. Armada yang 

digunakan adalah Suzuki Carry berdaya angkut maksimal 14 orang 

penumpang. Warnanya kuning dan mempunyai trayek ke daerah 

Rowo Jombor adalah jalur M. Pengunjung yang akan memanfaatkan 

angkudes ini dapat mencarinya di terminal kota Klaten. Apabila tidak 

berkeinginan masuk ke terminal, penumpang dapat menunggunya di 

perempatan pasar Srago atau pun pertigaan selatan stasiun Klaten.  
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b) Sarana Telekomunikasi dan Listrik 

Penyediaan sarana dan prasarana yang ada harus dikelola 

secara bertanggungjawab, responsif dan berorientasi pada 

penggunaan sumber daya secara berkelanjutan serta dapat 

memberikan hak kepada semua orang untuk memenuhi kebutuhan 

mobilitasnya. Sasaran utamanya adalah peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dalam bentuk peningkatan kondisi sosial ekonomi. 

Pengadaan sarana dan prasarana juga bertujuan untuk mendukung 

sektor pariwisata dan diharapkan mampu memegang peranan yang 

penting dalam pemenuhan sasaran dan tujuan pembangunan. 

Jaringan listrik telah masuk ke Desa Krakitan secara 

menyeluruh. Warung Apung yang berada di tengah rawa pun sudah 

dapat menggunakan fasilitas listrik sehingga pengunjung yang 

menginginkan datang ke warung apung pada malam hari dapat 

dengan nyaman menikmati keindahan malam di tengah rawa.  

Jaringan telepon kabel di kawasan wisata Rowo Jombor ini 

belum terjangkau, tetapi walaupun demikian masyarakat setempat 

sudah berusaha mengusahakan adanya telepon satelit. Kebutuhan 

komunikasi pengunjung dilayani dengan tersedianya dua unit warung 

telekomunikasi (wartel). Pengunjung dapat dengan mudah dan 

nyaman berkomunikasi selama berada di lokasi. Bagi mereka 

pengguna telepon selular (handphone) agak kesulitan dalam 

menerima signal mengingat daerah Krakitan dikelilingi oleh bukit-

bukit. 

 
c) Jaringan Jalan 

Tanggul sekeliling rawa yang berfungsi sebagai penahan 

erosi juga berfungsi sebagai jalan yang melingkari rawa dan 

sekarang seluruhnya telah beraspal. Selain berfungsi sebagai jalan 

umum bagi masyarakat setempat jalan tersebut menurut rencana akan 

digunakan sebagai jalur wisata yang melingkari rawa. Untuk jalur 
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menuju Objek Wisata Rowo Jombor sendiri telah diperlebar setengah 

meter dan sekitar 5 Km sudah di hotmix sehingga kondisinya telah 

baik. 

Pengunjung dapat menikmati keindahan alam dengan 

berkeliling di tepian rawa. Jalan melingkar rawa ini sudah diperlebar 

dan beraspal. Fenomena yang dapat disaksikan antara lain areal 

perbukitan Sidhagura, persawahan, keramba ikan, perkampungan 

penduduk, zona pemancingan bebas serta tumbuhan air seperti  

teratai.   

Pelaksanaan perbaikan jalan menuju objek wisata dari 

stasiun Klaten sampai ke tempat tujuan objek wisata, Dinas 

Pariwisata Kabupaten Klaten mendapat anggaran dari Pemerintah 

Daerah setempat sebesar Rp 900.000.000,00 sedangkan anggaran 

yang dialokasikan untuk pembuatan jalan lingkar Rowo Jombor 

sebesar Rp 200.000.000,00. Rencana pembuatan jalan lingkar rawa 

dimaksudkan sebagai penghubung aset-aset wisata yang ada di 

Kecamatan Bayat. Hal ini ditujukan untuk mempermudah 

pengunjung supaya dalam kurun waktu yang bersamaan dapat 

menikmati beberapa objek wisata yang berada di Kecamatan Bayat 

secara sekaligus.   

d) Sarana Akomodasi 

Keberadaan sarana penginapan atau hotel di kawasan Objek 

Wisata Rowo Jombor belum tersedia. Tempat penginapan masih 

terfokus di kota yang secara geografis berjarak minimal 7-8 Km. 

Memang sampai saat ini belum ada pihak yang berencana untuk 

mendirikan hotel atau tempat-tempat penginapan di kawasan 

tersebut. Sikap masyarakat sekitar yang masih berasumsi bahwa 

tempat-tempat penginapan seperti itu dapat berpotensi menyebabkan 

dan mengundang adanya kemaksiatan seperti sikap asusila dan lain-

lain. Berbagai kejadian seperti premanisme dan adanya anak yang 

mabuk di daerah ini telah mendasari pemikiran masyarakat dalam 
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mengambil sikap. Masyarakat belum sepenuhnya memberikan 

dukungan positif terhadap keberadaan tempat penginapan. 

 Rasa was-was masyarakat sekitar terhadap potensi negatif 

yang ditimbulkan menjadi penyebab ketidakberpihakan masyarakat 

terhadap adanya tempat penginapan. Pembahasan masalah ini 

menjadi adu argumen, sebab Pemerintah Daerah berpendapat usaha 

seperti itu dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata, 

terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dan dapat 

meningkatkan pendapatan daerah namun masyarakat masih kurang 

begitu antusias menaggapinya. 

Peluang investasi di Objek Wisata Rowo Jombor masih 

terbuka lebar, peluang investasi tersebut berupa pengembangan objek 

dan pengembangan daya tarik wisata seperti kios suovenir atau 

cinderamata, kios buah-buahan dan lain-lain. Meskipun peluang 

investasi masih terbuka namun adanya berbagai permasalahan yang 

dijumpai menyebabkan kegiatan investasi di bidang usaha pariwisata 

pada Objek Wisata Rowo Jombor belum berjalan optimal. Beberapa 

permasalahan ini antara lain mengenai fasilitas yang dikembangkan 

masyarakat lokal masih terbatas pada penyediaan makanan, masih 

minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat sekitar terhadap 

keuntungan dan kerugian pariwisata serta belum adanya kewenangan 

yang jelas dalam hal pengelolaan objek serta aset sumber daya wisata 

Rowo Jombor. 

Beberapa permasalahan yang tampak seperti diatas misalnya 

faktor kewenangan atas objek menjadi hal yang sangat penting 

karena Rowo Jombor sendiri mempunyai berbagai fungsi lain selain 

untuk kepentingan pariwisata yaitu seperti fungsi irigasi dan fungsi 

perikanan. Oleh karena itu diperlukan adanya beberapa strategi 

pengembangan yang dapat mempertemukan beberapa permasalan 

diatas.    
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Perhatian pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 

dirasakan baru pada taraf pengadaan dan perbaikan infrastruktur, 

sedangkan mengenai keberlangsungan usaha bagi para pelaku 

ekonomi di kawasan wisata ini belum sepenuhnya diperhatikan. 

Khususnya para pengusaha warung apung dimana usaha ini telah 

terbukti menjadi salah satu aset yang paling berpotensi dalam 

mendatangkan wisatawan. Pihak pengelola khususnya Dinas 

Pariwisata terlihat agak kurang mendalam dalam mengurusi nasib 

dan keberlangsungan usaha bagi para pengusaha warung apung. Hal 

ini dirasakan oleh pengusaha warung apung sendiri, seperti yang 

dipaparkan oleh Bapak Syamsir: 

 

Dinas Pariwisata itu seakan-akan pasif saja. Selama ini ya tidak 
ada penyuluhan-penyuluhan apa bimbingan. Dengan adanya 
warung apung ini kan sebenarnya menjadi aset wisata yang 
dapat mendatangkan pendapatan daerah tapi mengapa kok tidak 
ada penanganan secara lebih optimal dari pihak berwenang. 
Seharusnya kan ada pengarahan bagaimana mengelola suatu 
usaha kaitannya dengan kawasan wisata agar tetap ramai 
begitu. (Wawancara, 08 Juli 2006) 

 
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Warsono, sebagai 

berikut: 

Dari Dinas Pariwisata sendiri untuk akhir-akhir ini malah 
terlihat tidak begitu aktif menangani. Ya nggak ada usaha-
usaha, penyuluhan atau koordinasi untuk memajukan atau 
menaikkan pariwisata di warung apung ini. Selama ini ya cuma 
petugas-petugas itu, petugas pintu masuk itu saja yang ada 
disini mbak. (Wawancara, 06 Agustus 2006) 

 
 

Lain halnya yang disampaikan oleh Bapak Sugeng Mulyadi, 

Kepala Bagian Objek Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten sebagai 

berikut:  

Penyuluhan-penyuluhan juga pernah ada kok. Sudah pernah 
dikumpulkan kemudian dikasih pengertian-pengertian tentang 
pentingnya mengelola usaha warung makan kaitannnya dengan 
kebersihan, retribusi dal lain-lain. Tapi ya kesannnya itu kok 
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susah, karena dulu kita itu datangnya terlambat warung apung 
sudah ada baru kita masuk. (Wawancara, 28 Juni 2006)    
 

Bapak Rokhim juga turut menanggapi mengenai peranan 

Dinas Pariwisata berkaitan dengan usaha warung apung sebagai 

berikut: “Dulu kita itu pernah diundang rapat mbak sama Dinas 

Pariwisata, dihotel apa itu…tapi yang dibahas malah bukan warung 

apungnya. Pembenahan sarana wisata itu mana, seolah-olah nggak 

ada”. (Wawancara, 17 Juni 2006) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa Dinas Pariwisata kurang begitu aktif dalam menangani 

keberlangsungan usaha warung apung. Penyuluhan dan bimbingan 

yang telah dilakukan kelihatannya hanya pada awal-awal saja dan 

terlihat belum bisa menyentuh sasaran. Harus ada komunikasi secara 

mendalam antara masyarakat dengan pihak pengelola, keterbukaan 

dan pendekatan secara intensif terhadap para pelaku ekonomi di 

daerah wisata ini. Mengingat begitu kompleks dan heterogennya 

tingkat pendidikan, pengetahuan, pemahaman dan kepedulian 

masyarakat. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan menghendaki 

adanya keberlanjutan dan ketepatan pada sasaran, sehingga akan 

didapatkan hasil sesuai dengan yang dikehendaki, ada kerjasama 

yang harmonis dan saling menguntungkan baik bagi masyarakat 

pelaku kegiatan ekonomi maupun bagi pihak pengelola.  

Lebih jauh lagi Bapak Syamsir menanggapi mengenai 

peranan pihak Pemerintah Desa dalam hal ini pun dirasakan sangat 

minim, sebagai berikut: 

 Saya juga kecewa mengapa ada kegiatan begini kenapa 
pamong desa seakan-akan tidak begitu aktif juga tidak bisa 
melobi ke dinas-dinas terkait untuk bagaimana ke depannya 
meningkatkan kegiatan ini. Lebih-lebih mengacu ke otonomi 
daerah bagaimanapun juga desa kan punya hak. Walaupun 
Pemerintah Desa tidak masuk dalam kegiatan ini tapi kalau 
misalkan di daerahnya ada rakyatnya bisa menimbulkan suatu 
kegiatan ekonomi mestinya, idealnya peran Pemerintah Desa 
harusnya aktif kan. (Wawancara, 08 Juli 2006) 
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Bapak Warsono selaku pamong desa menuturkan peranan 

Pemerintah Desa baru pada tahap menjaga keamanan saja:  

Tindakan dari Pemerintah Desa dilakukan dengan menjaga 
keamanan para pengunjung. Di setiap pintu masuk pengunjung, 
dari desa itu menugaskan hansip desa supaya tidak terjadi 
keresahan dan kekacauan misalnya saja ada pungutan liar, 
kerusuhan, anak-anak yang mabuk, preman-preman dan lain 
sebagainya. (Wawancara, 06 Agustus 2006)  

 
 

 Dengan minimnya peranan dari pihak berwenang ini 

menimbulkan suatu harapan dari para pengusaha warung apung. Hal 

ini seperti yang dituturkan oleh Bapak Rokhim sebagai berikut:  

Harapan saya itu adanya peran utama dari dinas terkait maupun 
dari Pemerintah Desa sendiri untuk menangani kawasan ini 
dengan sebaik-baiknya. Mau tidak mau warung apung ini 
menjadi suatu aset wisata sebaiknya dikembangkan dan tidak 
menutup kemungkinan untuk menambah aset-aset wisata yang 
lain silahkan saja. (Wawancara, 17 Juni 2006) 

 

 
Pertimbangan dalam penetapan kebijaksanaan dari pihak 

berwenang seringkali memang tidak atas dasar kepentingan kegiatan 

ekonomi masyarakat. Hal ini akan dapat menghambat pelaksanaan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijaksanaan pengembangan 

yang dilakukan dan ditetapkan lebih banyak tidak memperhatikan 

adanya inovasi dan kreativitas ekonomi masyarakat terutama dalam 

mengatasi berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi oleh 

ekonomi masyarakat. 

 
b. Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pengembangan 

Usaha Warung Apung terhadap Pendapatan Keluarga Masyarakat 

Sekitar 

Pengembangan daerah wisata pada dasarnya memiliki alasan utama 

yang berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Adanya 

pengembangan tersebut diharapkan akan dapat mendatangkan keuntungan dan 
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manfaat bagi masyarakat sekitar. Apabila tingkat perekonomian masyarakat 

dapat meningkat maka kesejahteraannya pun juga akan semakin baik. Hal ini 

dapat dicapai apabila pembangunan daerah wisata tersebut memberikan 

dampak semakin luasnya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. 

Pengembangan pariwisata di suatu daerah juga harus memperhatikan 

kondisi alam setempat. Potensi alam yang bagus bisa dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya tanpa harus mengeksploitasinya secara berlebihan. Selain 

adanya potensi alam, potensi sumber daya manusiapun dapat dikembangkan 

sebagai salah satu aset. Masyarakat memiliki keterikatan yang erat dengan 

daerah tempat tinggalnya, jadi dalam pengembangan sebuah daerah harus 

memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Pelibatan masyarakat secara 

langsung dalam proses pengadaan maupun pengelolaannya akan memberikan 

pengaruh yang positif bagi keberlanjutan usaha pengembangan itu sendiri.  

Masyarakat diberi kesempatan untuk turut serta dalam kegiatan 

wisata, misalnya saja dengan melakukan kegiatan ekonomi sebagai penunjang 

kegiatan wisata. Pada kasus pengembangan usaha warung apung ini terbukti 

telah memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat yang 

memiliki akses langsung pada sektor pariwisata ini. Terlihat dari banyaknya 

masyarakat sekitar yang turut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan 

ekonomi.  

 

Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar ini dapat dilihat pula dari 

indikasi sebagai berikut: 

 
1) Terbukanya Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan 

dan lowongan kerja yang tercipta untuk diisi melalui suatu kegiatan 

ekonomi. Usaha warung apung adalah suatu usaha rumah makan yang 

memanfaatkan perairan Objek Wisata Rowo Jombor yang terletak di 

Desa Krakitan yang dianggap mampu membuka kesempatan kerja bagi 

masyarakat di sekitarnya. 
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Keberhasilan usaha warung apung yang sudah berdiri 

sebelumnya, mendorong masyarakat lain untuk mengikuti jejak dengan 

mendirikan unit usaha warung apung yang baru. Berdirinya unit usaha 

warung apung yang baru tersebut mengakibatkan semakin terbukanya 

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, seperti diungkapkan oleh 

Bapak Syamsir sebagai berikut: 

Tujuan saya mendirikan warung apung  ini pertama karena saya 
ingin meningkatkan ekonomi, terus kedua saya ingin mengisi 
kawasan wisata supaya ada suatu aset dan mudah-mudahan saja 
penduduk sekitar mendapat peluang lapangan kerja yang baru, 
seperti misalnya menjadi petugas parkir, tenaga kerja musiman, 
penjual keripik dan ada kegiatan jualan di pinggiran jalan. 
(Wawancara, 08 Juli 2006) 
 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Warsono pemilik 

warung apung sekaligus sebagai aparat Desa Krakitan sebagai berikut:  

Tujuan saya mendirikan warung apung ini untuk meningkatkan 
ekonomi keluarga saya juga untuk menambah lapangan kerja. 
Terbukti bahwa warung apung ini mampu menciptakan lapangan 
kerja bagi masyarakat sekitar sini, terutama di Dukuh Ngasem 
Tobong yang tadinya kebanyakan pemuda dan sebagian besar 
kepala keluarga merantau keluar kota ada yang berjualan es, jadi 
tukang dan jadi karyawan tapi dengan adanya warung apung ini 
mereka tidak merantau lagi. (Wawancara, 06 Agustus 2006).  
 

Berdirinya warung apung memang telah terbukti dapat 

menyerap tenaga kerja baik dari daerah sekitar maupun dari luar daerah. 

Masyarakat diuntungkan dengan berdirinya warung apung ini, karena 

bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan ataupun sudah memiliki 

pekerjaan tapi belum tetap dapat memanfaatkan adanya warung apung 

sebagai lahan untuk mencari sumber pendapatan. Mereka dapat menjadi 

tenaga kerja di warung apung, menjadi petugas parkir, pemasok ikan 

ataupun mendirikan usaha lain sebagai pendukung keberadaan warung 

apung. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hari pedagang makanan dan 

minuman di area pemancingan bebas di pinggir rawa sebagai berikut:  

Saya dagang disini karena justru tiap hari banyak orang yang 
mancing. Mereka biasanya nitip motor, sepeda, makan dan minum 
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di warung saya ini. Nggak cuma saya yang jualan warung makan 
dan minuman seperti ini masih banyak yang lain. Pekerjaan saya 
ini hanya sambilan tapi bisa membantu sedikit-sedikit mencukupi 
kebutuhan keluarga, ya bisa buat beli beras lah mbak. Suami saya 
kerja apa saja  sambil tani. (Wawancara, 12 Oktober 2006) 

 
Keberadaan warung apung selain menjadi sumber pendapatan 

bagi pemiliknya juga mempunyai dampak positif bagi para tenaga 

kerjanya. Bagi mereka warung apung telah membantu memenuhi 

permintaan akan ketersediaan kesempatan kerja. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Johan tenaga kerja pada Warung Apung Kembar 

sebagai berikut:  

Saya merasakan manfaat dari adanya warung apung ini yaitu dapat 
membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar khususnya bagi 
saya. Saya juga berharap dengan adanya warung apung ini nantinya 
akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sini 
juga mbak. (Wawancara, 03 Agustus 2006) 
 

Terbukanya kesempatan kerja yang disebabkan oleh karena 

berkembangnya usaha warung apung ini juga dirasakan oleh Dina, 

tenaga kerja pada Warung Apung Kembar sebagai berikut: 

Dari adanya warung apung ini kan dapat membuka lapangan kerja 
bagi masyarakat sekitarnya. Disamping itu juga sebagai daerah 
wisata yang dapat menambah penghasilan daerah. Saya bekerja di 
warung apung ini adalah pekerjaan pertama saya sebelumnya saya 
belum pernah bekerja sama sekali. (Wawancara, 03 Agustus 2006) 
 

Pembangunan warung apung merupakan inisiatif murni dari 

masyarakat sekitar. Bangunan warung apung memanfaatkan bahan-

bahan dari lokal seperti kayu glugu dan bambu sehingga tercipta 

interaksi yang harmonis antara pemilik bahan lokal dengan pihak 

pembangun warung apung yang membutuhkannya. Permintaan akan 

bahan-bahan lokal tersebut semakin bertambah seiring dengan semakin 

berkembangnya usaha warung apung. Pemilik bahan lokal akan dapat 

menikmati pendapatan dari hasil permintaan pihak pengusaha warung 

apung yang semakin meningkat. Di sini dapat dilihat adanya perluasan 

dampak positif dari adanya warung apung ke sektor ekonomi lainnya. 
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Pembangunan warung apung juga menerapkan sistem gotong 

royong. Biasanya pembangunan warung apung di lakukan dengan sistem 

borongan, tetapi tetap dengan bantuan tetangga sekitar. Sistem borongan 

ini juga memanfaatkan tenaga tukang yang berasal dari masyarakat 

sekitar Rowo Jombor. Bagaimanapun juga keberadaan warung apung 

harus diakui telah banyak memberikan sumber pendapatan baru bagi 

masyarakat sekitarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Warsono 

sebagai berikut:  

Dengan adanya warung apung ini kan juga bisa menyerap tenaga 
kerja dari lingkungan masyarakat dekat warung apung itu sendiri. 
Otomatis masyarakat sekitar juga ikut berpartisipasi, ya jadi tukang 
parkir terus juga jadi tukang untuk membuat warung apung itu juga 
berasal dari daerah sini juga. (Wawancara, 06 Agustus 2006)  
 

Kesempatan kerja yang tersedia sebagai akibat berkembangnya 

usaha warung apung dapat dirasakan juga oleh anak-anak yang masih 

bersekolah. Mereka dapat bekerja di warung apung sebagai tenaga 

musiman atau bekerja part time, seperti yang dilakukan oleh Wahid 

yang bekerja paruh waktu di warung apung. Wahid menyampaikan hal 

ini sebagai berikut:  

 

Saya masih sekolah mbak kelas satu di STM, jadi saya bekerja 
disini setengah waktu saja setiap kali saya pulang dari sekolah saya 
bekerja di warung apung ini. Alasannya karena masalah ekonomi. 
Uang hasil pembayaran jadi tenaga kerja disini saya gunakan untuk 
membayar biaya sekolah. (Wawancara, 03 Agustus 2006) 
 

Kesempatan kerja yang terbuka bagi anak-anak yang masih 

sekolah ini juga disampaikan oleh Bapak Syamsir:  

Masyarakat sekitar yang bisa memanfaatkan dari adanya warung 
apung ini salah satu contohnya adalah tenaga kerja musiman bagi 
anak-anak sekolah. Daripada hari minggu mereka cuma main ndak 
ada hasil, masuk ke warung apung kan ada hasil. Hasil dari 
pembayarannya inipun bisa mencukupi buat bayar SPP kalau 
dikumpulkan. (Wawancara, 08 Juli 2006) 
 

Berdasarkan dari wawancara di atas terlihat bahwa masyarakat 

sekitar juga turut berpartisipasi dalam pengembangan potensi kawasan 
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wisata air Rowo Jombor berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat. 

Masyarakat sekitar diajak untuk berfikir dan mengeluarkan pendapat 

mengenai keberadaan potensi alam yang ada disekitar daerahnya. 

Menumbuhkan sikap kewiraswastaan bagi masyarakat sekitar sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan mereka. Kesimpulan ini diperkuat 

dengan pernyataan dari saudari Lisa, pengunjung warung apung yang 

turut menyoroti mengenai keberadaan warung apung sebagai berikut: 

Menurut saya ya mbak, keberadaan warung apung ini jelas sekali 
mempengaruhi dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar 
sini. Karena orang yang sebelumnya nganggur bisa kerja baik 
sebagai pelayan, masak bisa tukang parkir. Pokoknya ada 
pengaruhnyalah, kebetulan saya punya saudara dekat sini dulu itu 
sebelum ada warung apung daerah sini sepi tapi saya perhatikan 
setelah warung apung ada itu ramai sekali. Orang-orang bayak 
datang kesini, saya juga sering kesini sama teman-teman saya. 
(Wawancara, 12 Oktober 2006) 

 
Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari berkembangnya 

kawasan wisata Rowo Jombor juga dibenarkan oleh kesaksian Bapak 

Sugeng Mulyadi, Kepala Bagian Objek Kantor Pariwisata Kabupaten 

Klaten sebagai berikut: 

Keberadaan warung apung yang didirikan masyarakat sekitar 
tersebut ada setelah pengerukan dan pendalaman Rowo Jombor. 
Bukan hanya itu masyarakat yang dulunya hanya memanfaatkan 
rowo sebagai persawahan di musim kemarau saja kini mereka 
dapat memanfaatkan sepanjang waktu dengan memelihara ikan 
dalam keramba. Saya kira itu lebih memberikan keuntungan secara 
ekonomi bagi masyarakat sekitar, dari pada sebelumnya yang 
hanya dapat memanfaatkan sebagai sawah dan tempat memancing. 
(wawancara,  28 Juni 2006 ) 

 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa dengan berkembangnya daerah wisata di Rowo 

Jombor ini memiliki dampak positif pada terbukanya kesempatan kerja 

bagi masyarakat sekitar. Masyarakat yang secara langsung dapat 

memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh wisata air Rowo Jombor  

memperoleh sumber pendapatan baru dari keterlibatannya sebagai 

pelaku ekonomi di daerah ini. Secara otomatis pula dapat dikatakan 
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bahwa keberadaan Rowo Jombor telah memberikan kontribusi pada 

peningkatan pendapatan keluarga masyarakat pelaku ekonomi di daerah 

ini. 

 
2) Terpenuhinya Kebutuhan Hidup 

Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat sekitar daerah 

pengembangan akan sangat mungkin terjadi karena fakta-fakta bahwa 

pengembangan kawasan wisata air Rowo Jombor ini akan membuka 

peluang yang besar bagi masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam 

penciptaan lapangan kerja dan usaha. Selain itu pengembangan kawasan 

wisata Rowo Jombor telah membuka peluang bagi penduduk sekitar 

untuk menjadi pelaku dalam pengelolaan sumberdaya dan potensi yang 

dimiliki sejalan dengan motto “dari, oleh dan untuk rakyat”. Masyarakat 

sengaja dilibatkan secara aktif baik selama proses perencanaan maupun 

pengelolaannya, dengan demikian masyarakat akan mengetahui dengan 

pasti peluang yang ada sehingga dapat meresponnnya dengan cepat.  

Demi mempertahankan kehidupannya manusia harus selalu 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisiknya. Kebutuhan 

fisik antara lain kebutuhan akan pangan, sandang atau pakaian, papan 

atau perumahan dan kebutuhan biologis, sedangkan untuk kebutuhan 

nonfisik meliputi pendidikan, kesehatan dan ketentraman. Tidak mudah 

suatu keluarga untuk dapat mewujudkan tercapainya semua kebutuhan 

hidup tersebut dengan serasi dan seimbang tanpa adanya usaha dan kerja 

keras dari seluruh anggota keluarga terutama kepala keluarga.    

Berdirinya warung apung sebagai hasil swadaya dari masyarakat 

sekitar lokasi Rowo Jombor telah mampu membantu dalam usaha 

pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat yang turut serta dalam 

pengelolaannya. Peningkatan pendapatan warga masyarakat mulai 

tampak seiring dengan berkembangnya dan majunya usaha warung 

apung yang mereka jalankan. Meningkatnya pendapatan masyarakat 

sekitar membawa perubahan dalam kehidupan ekonomi mereka. 
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Pemenuhan kebutuhan primer dari sebagian besar para pelaku ekonomi 

di kawasan ini sudah dapat dikatakan cukup mapan. Seperti diungkapkan 

oleh Bapak Widodo sebagai berikut: “Hasil dari usaha warung apung 

saya ini, saya rasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

saya malahan alkhamdulillah turah, lebih gitu mbak”. (Wawancara, 17 

Juni 2006) 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Eva selaku pemilik usaha 

warung apung sebagai berikut:  

Saya kira untuk keluarga saya dalam hal pemenuhan kebutuhan 
pangan sudah dapat dikatakan cukup lah mbak. Hasil dari usaha 
warung apung ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 
keluarga saya. Dulu bapak saya bekerja sebagai tukang buah di 
Jakarta setelah merintis usaha warung apung ini keadaan ekonomi 
keluarga kami lebih baik. (Wawancara, 17 Juni 2006) 
 

Sukamto selaku tenaga kerja pada warung apung juga turut 

menyampaikan akan tercukupinya kebutuhan hidupnya sebagai berikut:  

Sebelum bekerja di warung apung ini saya belum pernah bekerja. 
Saya lulusan SMK dan pekerjaan ini satu-satunya pekerjaan saya. 
Upah yang saya terima itu satu bulannya Rp 250.000,00. Upah 
segitu bagi saya sudah cukup untuk makan ya mbak karena saya 
kan belum berkeluarga. (Wawancara, 03 Agustus 2006) 
 

Indikator dari keberhasilan program pemberdayaan ekonomi 

masyarakat salah satunya adalah ditandai dengan adanya kemampuan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan baik. 

Baik disini tidak hanya dilihat dari segi kuantitas tetapi juga secara 

kualitas. Misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan 

haruslah memenuhi standar gizi yang cukup.  

Pemenuhan kebutuhan sandang atau pakaian dapat dilihat dari 

seberapa jauh suatu keluarga dapat memenuhi kebutuhan sandangnya 

dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Dina selaku tenaga kerja di 

warung apung sebagai berikut:  

Saya menerima gaji sebulan itu sebesar Rp 200.000,00. Saya kan 
belum berkeluarga jadi ya uang segitu cukuplah untuk membeli 
pakaian. Saya juga masih numpang sama orang tua jadi masih jadi 
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tanggungan orang tua saya, gaji saya ya buat keperluan saya sendiri 
misalnya ya buat beli pakaian. (Wawancara, 03 Agustus 2006) 
 

 

Sedangkan Bapak Rokhim selaku pemilik warung apung 

mengungkapkan mengenai seberapa besar tercukupinya kebutuhan 

sandang keluarga sebagai berikut: 

Kalau untuk kebutuhan pakaian sekarang ini sudah bisa dikatakan 
cukuplah mbak. Kami sudah bisa memenuhi kebutuhan akan hal 
pakaian, ya tidak hanya kalo lebaran saja belinya. Kalo pas ada 
kepentingan apa gitu ya bisa saja beli pakaian, misalkan mau 
jagong gitu kok bajunya itu-itu saja kan nggak enak jadi ya beli 
pakaian yang pantas, begitu mbak. (Wawancara, 17 Juni 2006) 
 
 

Bapak Widodo juga mengungkapkan mengenai seberapa besar 

tercukupinya kebutuhan sandang keluarganya sebagai berikut:  

Alkhamdulillah mbak kalau untuk masalah pakaian ya baiklah 
untuk keluarga saya. Kalau untuk pakaian bisa beli dan tidak begitu 
ketinggalan modern istilahnya. Belinya ya nggak tentu sebulan 
berapa kali gitu tapi yang pasti kami tidak terlalu ketinggalan gitu. 
Kalau hari lebaran malahan semua keluarga itu beli pakaian baru 
mbak, tidak cuma anak-anak saya saja. (Wawancara, 17 Juni 2006 ) 
 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisa bahwa setiap keluarga 

sudah dapat memenuhi kebutuhan sandangnya dengan baik. Kesadaran 

akan pentingnya pakaian sudah dimiliki oleh masyarakat. Pantas dan 

tidaknya pakaian yang harus dipakaipun sudah dapat mereka sadari. 

Rata-rata mereka sudah memiliki pakaian berbeda untuk beraktivitas 

seperti sekolah, bekerja dan di rumah. 

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi 

manusia. Adanya perumahan, manusia bisa terhindar dari bahaya alam 

seperti hujan, panas dan angin maupun bahaya lain seperti penjahat dan 

lainnya. Kondisi rumah di daerah sekitar Rowo Jombor dari tahun ke 

tahun terus mengalami perkembangan yang cukup baik. Sebagian 

rumah-rumah penduduk di sekitar Rowo Jombor ini sudah termasuk 
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rumah dengan kategori permanen bahkan saat ini semakin banyak 

bermunculan rumah-rumah dengan desain yang cukup baik.  

Hal ini terlihat sekali terutama pada rumah para pemilik warung 

apung, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Warsono sebagai berikut:  

Dengan adanya usaha warung apung yang berkembang ini 
kesejahteraan masyarakat di situ semakin terlihat jelas mbak. 
Bangunan rumah sekarang bagus-bagus lihat saja bahkan mobil-
mobil, kendaraan yang keluaran baru-baru itu kan banyak terlihat 
di daerah situ. (Wawancara, 06 Agustus 2006) 
 

Pandangan masyarakat tentang pendidikan mulai terbuka. Orang 

tua mulai menyadari tentang arti pentingnya pendidikan sehingga 

mereka berkeinginan untuk dapat menyekolahkan anak mereka ke 

tingkat yang lebih tinggi. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak 

Widodo sebagai berikut:  

Saya berharap besok saya itu bisa menyekolahkan anak saya 
sampai ke tingkat yang tinggi, bisa kuliah gitu mbak. Saya ingin 
membekali anak saya dengan ilmu kalau harta kan bisa habis tapi 
kalau ilmu itu bisa buat bekal dia hidup kelak. Lambat laun nanti 
dia kan juga harus mandiri lepas dari orang tua jadinya ya harus 
punya bekal pendidikan yang cukup. (Wawancara, 17 Juni 2006) 
 

 Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Syamsir sebagai 

berikut: 

Pendidikan itu penting apalagi di jaman seperti sekarang ini. 
Persaingan yang ketat mau tidak mau menuntut kita untuk bisa 
mengikuti kemauan dan perkembangan jaman. Untuk itu saya 
berniat menyekolahkan anak saya sampai ke perguruan tinggi 
dengan begitu dia nantinya bisa memperoleh pengalaman maupun 
pendidikan yang pantas supaya nanti tidak tergilas oleh persaingan 
hidup. (Wawancara, 08 Juli 2006) 
 

 Berbekal dengan mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, 

diharapkan anak akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dan 

nantinya dapat memiliki pekerjaan yang baik sebagai gantungan hidup. 

Keinginan dari pengusaha warung apung untuk dapat menyekolahkan 

anaknya sampai ke perguruan tinggi inipun memang sudah menjadi 

kenyataan. Banyak juga anak-anak dari daerah sekitar Rowo Jombor ini 
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yang sedang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi, walaupun 

tidak semua menempuh S1 ada juga yang Diploma maupun sekolah-

sekolah ketrampilan seperti ketrampilan komputer, sekolah pramugari 

dan lainnya. 

 Pandangan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan sudah 

lebih baik. Mereka menganggap kesehatan merupakan hal yang penting, 

kesehatan itu harus dijaga. Keberadaan dokter sudah tidak asing lagi 

bagi mereka, apabila anggota keluarga ada yang sakit pastilah mereka 

akan segera membawanya ke dokter bahkan ke rumah sakit. Pentingnya 

menjaga kesehatan ini tercermin dari pola perilaku mereka, seperti 

kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, kesadaran untuk 

membuat tempat pembuangan kotoran seperti WC dan juga kesadaran 

untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Tidak dapat 

dipungkiri usaha warung apung ini pastilah akan memiliki residu seperti 

sampah, namun masyarakat disini sudah memikirkan akan hal tersebut. 

Masalah sampah sudah ditanggulangi dengan baik, seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Warsono berikut ini: “Untuk sampah dari 

warung apung pihak warung apung sudah bisa menanganinya dan 

membiayai sendiri. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan DPU 

Klaten. Setiap seminggu sekali sampah diangkut”. (Wawancara, 06 

Agustus 2006) 

Berdasarkan dari data yang sudah ditemukan mengenai berbagai 

macam kebutuhan terutama kebutuhan fisik maupun non fisik 

masyarakat warung apung terlihat bahwa pemenuhan kebutuhan ini 

dirasakan sudah dapat memenuhi standar. Masyarakat sudah mampu 

membeli barang kebutuhannya terutama kebutuhan primer. Bagi pemilik 

usaha warung apung bahkan juga mampu memenuhi kebutuhan tersier 

atau kebutuhan akan barang-barang mewah misalnya saja mobil maupun 

motor.  

Secara fisik peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan 

Rowo Jombor tampak dari rumah-rumah penduduk yang sebagian besar 
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permanen. Baik telah berlantai semen dan berlantai keramik. Tidak 

jarang pula ditemui kepemilikan mobil, kendaraan bermotor serta 

barang-barang elektronik. Hampir semua penduduk mempunyai barang-

barang tersebut karena barang elektronik merupakan salah satu fasilitas 

yang ada disetiap warung apung. Kepemilikan mobil serta kendaraan 

bermotor merupakan sarana mobilitas penduduk dalam melakukan 

aktifitas ekonomi baik pengadaan bahan baku dan aktifitas lainnnya. Hal 

ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Syamsir sebagai berikut: 

Penduduk di sini sudah bisa memanfaatkan situasi, penduduk 
banyak yang mencari terobosan yang berguna untuk kedua belah 
pihak yaitu wisatawan dan dirinya sendiri. Wisatawan yang datang 
mencari kepuasaan selama berada di kawasan wisata dan dengan 
potensi yang ada penduduk setempat menjualnya. Orang disini 
tidak ada yang jatuh melarat, mereka rata-rata cukup sandang 
pangan. Para pemuda disini berusaha membantu ekonomi orang 
tuanya, paling tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Kendaraan 
bermotor dan mobil sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. 
(Wawancara, 08 Juli 2006)  

 
Bagi pemilik usaha warung apung kesejahteraan dan 

peningkatan pendapatan keluarga memang sangat terlihat. Kepemilikan 

barang-barang mewah seperti mobil dapat mereka penuhi, namun bagi 

para pelaku ekonomi lain di kawasan Rowo Jombor seperti penjual 

makanan di tepian rawa, penjual makanan ringan dan petugas parkir 

untuk kepemilikan barang-barang mewah dirasakan belum sepenuhnya 

dapat terpenuhi. Bila dilihat dari skala usaha yang kecil dan keuntungan 

yang diperoleh juga tergolong kecil, maka pelaku ekonomi selain 

pengusaha warung apung ini dari hasil keuntungan yang didapat hanya 

cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya saja. Seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Hari sebagai berikut:  

Kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya cukuplah mbak 
hasil berdagang saya ini. Tapi kalau buat membeli motor, mobil itu 
ya gimana ya mbak nggak kuat lah mbak. Saya sudah bersyukur 
dengan berdagang disini bisa bantu suami mencukupi kebutuhan 
sehari-hari keluarga, nggak usah muluk-muluk mbak. (Wawancara, 
12 Oktober 2006) 
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Mengenai hal ini saudara Adhi pengunjung warung apung juga 

membenarkan pernyataan Ibu Hari sebagai berikut: 

Menurut saya mbak, warung apung ini berdampak positif bagi 
masyarakat sini khususnya yang bisa memanfaatkannya. Saya 
kadangkala kesini kalau hari libur, saya lihat ramai terus. Kalau 
untuk pemilik warung apung sudah pasti itu pendapatannya besar. 
Tapi menurut hemat saya kalau untuk ibu-ibu yang berjualan di 
pinggir jalan, terus petugas parkir itu ya pas-pasan saja lah 
pendapatannnya. (Wawancara, 12 Oktober 2006) 

 
Dapat disimpulkan bahwa keberadaan warung apung telah dapat 

membantu memenuhi kebutuhan dasar bagi para pelaku ekonomi di 

daerah ini. Bagi pemilik warung apung bahkan sudah dapat memenuhi 

kebutuhan akan barang-barang mewah seperti mobil akan tetapi bagi 

pelaku ekonomi lain selain pemilik warung apung pendapatan dari 

usahanya belum cukup kalau untuk memenuhi kebutuhan barang mewah 

seperti motor maupun mobil, kalau untuk memenuhi kebutuhan sandang 

dan pangan sudah dapat dikatakan cukup. 

 

 

 

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Teori 

 
Berdasarkan deskripsi data yang telah diperoleh, maka dapat 

dijelaskan bahwa: 

1. Usaha warung apung sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat  

Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Anggito Abimanyu 

bahwa pemberdayaan masyarakat (empowerment) yang dimaksud adalah 

bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat 

diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan 

mengetoskannya untuk pembangunan masyarakat. Selain itu ciri-ciri 

pemberdayaan menurut Korten salah satunya adalah prakarsa dan proses 

pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan harus diletakkan pada 

masyarakat atau komunitas itu sendiri, serta meningkatkan kemampuan 
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masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber daya yang ada 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

Berdasarkan dari data yang sudah ditemukan bahwa munculnya 

usaha warung apung merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri. Sebelum 

ada usaha warung apung keberadaan Rowo Jombor belum menunjukkan 

perkembangan seperti sekarang ini. Rowo Jombor hanya dimanfaatkan oleh 

masyarakat sekitar sebagai sumber irigasi dan digunakan sebagai lahan 

budidaya ikan dengan keramba. Seiring dengan tuntutan hidup dan kebutuhan 

akan ketersediaan sumber pendapatan maka salah satu warga masyarakat 

sekitar Rowo Jombor mempunyai ide menciptakan model warung apung 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan peningkatan 

kesejahteraan yang diusahakan berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri. 

Ide pendirian warung apung inipun diikuti oleh warga lain sehingga 

usaha warung apung semakin berkembang. Masyarakat sendiri yang 

mengelola sumber daya alam yang sudah tersedia di daerah mereka dengan 

memanfaatkannya untuk mendirikan usaha warung apung. Modal yang 

digunakan untuk mendirikan usaha berasal dari swadaya masyarakat sendiri 

tanpa ada bantuan dari pihak manapun. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti pula bahwa masyarakat 

tidak menjadi semakin bergantung pada berbagai program pemberian dari 

pemerintah karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan 

atas usaha sendiri. Berkembangnya usaha warung apung ini membuktikan 

adanya kemandirian masyarakat yang semakin terbangun. Tanpa bantuan 

material mereka telah mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi 

keluarganya dan dengan kemampuan sendiri pula mampu membuka akses 

terhadap ketersediaan modal yang digunakan untuk membuka usaha. 

Usaha warung apung telah mencerminkan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang berbasiskan sumber daya manusia dan sumber daya alam, 

hal ini dibuktikan bahwa dengan kemampuan masyarakat sendiri mampu 

memanfaatkan daya dukung alam untuk mencari peluang ekonomi dan 

dengan sumber daya manusia yang mereka miliki mampu mengembangkan 
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usaha yang sudah dirintisnya. Kemampuan sumber daya manusia tercermin 

dari sikap masyarakat yang demi mengembangkan dan mempertahankan 

usahanya mampu menerapkan berbagai strategi usaha diantaranya melalui 

promosi, perbaikan kualitas pelayanan dan peningkatan kualitas masakan. Ide 

dari stategi usaha yang diterapkan oleh pengusaha warung apung ini juga 

berasal dari mereka sendiri.  

Kendala yang tercipta dari pengelolaan usaha warung apung seperti 

keterbatasan dana untuk memelihara kelangsungan usaha dapat mereka atasi 

dengan memanfaatkan pihak luar yaitu lembaga perbankan untuk memcukupi 

kebutuhan akan modal tersebut. Ada juga kendala mengenai penurunan 

kualitas lingkungan yang disadari akan dapat mengganggu kelangsungan 

usaha mereka kedepannnya. Dibantu dengan pihak pengelola masyarakat 

mulai memikirkan cara mengatasinya kendala ini dan mulai bergerak untuk 

menanggulangi kendala tersebut. 

Manajemen usaha yang relatif sederhana menjadi salah satu kendala 

yang dirasakan paling sulit mereka pecahkan. Keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan tentang manajemen usaha yang modern menyebabkan 

pengelolaan usaha warung apung ini dijalankan dengan sistem manajemen 

tradisional, walaupun demikian pengusaha warung apung tetap mampu 

megelola usahanya dengan baik. Warung Apung tetap mampu memberikan 

sumber pendapatan bagi pemiliknya serta mampu membuka kesempatan kerja 

baru bagi masyarakat sekitarnya. Mampu mendukung pengembangan usaha 

kecil menengah seperti yang menjadi salah satu tujuan dari konsep 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Kendala pada besarnya pajak yang harus dibayarkan juga dirasa 

memberatkan bagi pengusaha warung apung. Penetapan retribusi masuk yang 

tinggi dikhawatirkan akan mengurangi jumlah pengunjung yang datang 

karena retribusi yang tinggi akan membuat beban pengunjung bertambah. 

Pertimbangan dalam penetapan kebijakan seringkali memang tidak atas dasar 

kepentingan kegiatan ekonomi masyarakat, demikian juga berbagai kebijakan 

yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah juga telah 
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mengindikasikan pertimbangan yang tidak berorientasi ekonomi rakyat. 

Banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak sering kali bersifat 

kontra produktif.   

Sesuai yang diungkapkan oleh Hadi Prayitno dan Lincoln Arsyad 

bahwa besarnya jumlah pendapatan seseorang salah satunya dipengaruhi oleh 

jumlah jam kerja. Sistem pengupahan terhadap tenaga kerja di warung apung 

sudah tersusun rapi. Pengupahan tenaga kerja di bedakan antara tenaga tetap 

dan tenaga musiman. Bagi tenaga kerja yang memiliki beban pekerjaan yang 

lebih berat akan menerima upah yang lebih besar dibandingkan tenaga kerja 

yang beban pekerjaannya ringan. Begitupula bagi tenaga kerja paroh waktu 

yang jam kerjanya sedikit akan menerima gaji di bawah gaji yang diterima 

tenaga kerja penuh. 

 
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada usaha warung apung sebagai upaya 

meningkatkan pendapatan keluarga 

Pemberdayaan merupakan langkah untuk meningkatkan peran aktif 

masyarakat serta berupaya untuk menggali potensi akan sumber daya alam 

serta sumber daya manusia yang sudah ada. Pelaksanaan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat pada usaha warung apung ini sepenuhnya dijalankan 

oleh masyarakat sendiri sebagai bentuk peran aktif masyarakat. Masyarakat 

diberi kebebasan untuk memanfaatkan dan mengolah segala sumber daya 

alam yang digunakan untuk kepentingan kehidupannya. Peran pemerintah 

hanyalah sebagai fasilitator saja. 

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti yang telah 

disampaikan oleh Edi Suharto adalah bahwa pemberdayaan ekonomi 

masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran terus menerus bagi 

masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya peningkatan 

taraf hidupnya. Pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini akan 

mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah 

dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai dengan sumber daya 

yang mereka miliki. Input utama adalah pengembangan sumber daya manusia 
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dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengurangi 

harapan akan sumber daya dari pihak luar sebagai bentuk perwujudan dari 

kemandirian masyarakat.  

Usaha warung apung telah mampu mewujudkan apa yang menjadi 

tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti yang disebutkan 

diatas. Masyarakat telah mampu mencari peluang ekonomi baru sebagai 

perluasan usaha dari adanya warung apung. Peluang ekonomi ini diantaranya 

terlihat dari kegiatan ekonomi produktif yang ditekuni masyarakat yaitu 

adanya kegiatan persewaan speedboat, adanya kegiatan berjualan di tepian 

rawa, munculnya aneka macam pertokoan, adanya profesi sebagai pemasok 

ikan, petugas parkir serta pedagang makanan ringan. Kegiatan ini muncul 

sebagai bukti adanya kemandirian masyarakat dalam usaha meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya tanpa harus mengandalkan pihak lain. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Gunawan Sumodiningrat 

bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan 

masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar 

rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam 

suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Pada kasus usaha warung apung 

ini peran Pemerintah Daerah hanya sebatas pada pengadaan infrastuktur 

pendukung wisata saja yaitu pengadaan sarana transportasi dalam hal ini 

adalah pengadaan angkutan pedesaan yang melewati lokasi warung apung, 

pengadaan sarana telekomunikasi dan jaringan listrik serta perbaikan jaringan 

jalan sepanjang rute menuju ke lokasi warung apung serta perbaikan jalan 

melingkar sekitar Rowo Jombor. 

Peran Pemerintah Daerah dirasakan belum begitu optimal terhadap 

kelangsungan dan keberlanjutan usaha warung apung. Begitu pula peran dari 

Pemerintah Desa disini baru sampai pada tahap pemeliharaan keamanan objek 

wisata. Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan adanya 

peran yang lebih besar dari aparat Pemerintah Desa karena mereka adalah 

pihak yang dianggap paling mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat di 

daerahnya, namun pada usaha warung apung ini pihak Pemerintah Desa 
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belum dapat mewujudkan kondisi ke arah ini. Bentuk usaha penyuluhan-

penyuluhan dan bimbingan demi kemajuan usaha warung apung belum dapat 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penyuluhan ini hanya diadakan pada 

awal-awal saja, untuk seterusnya pihak Pemerintah Daerah terlihat kurang 

begitu aktif.  

Menurut Arbi Sanid keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat 

tidak hanya dapat diukur dari meningkatnya pendapatan masyarakat 

melainkan juga aspek-aspek penting dan mendasar lainnya. Pemberdayaan 

masyarakat harus mampu untuk diarahkan pada proses-proses pemerintahan 

yang lebih demokratis, terbuka, dan berkeadilan serta mampu menjamin 

terciptanya kemandirian dan keberlanjutan. Hal-hal mendasar yang perlu 

diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, diantaranya adalah 

terpenuhinya kebutuhan hidup dan meningkatnya kesejahteraan hidup 

masyarakat serta mampu menjamin kelestarian daya dukung lingkungan bagi 

pembangunan. 

 Usaha warung apung telah mampu memberikan sumber pendapatan 

baru bagi masyarakat yang ikut aktif dalam kegiatan produktif. Sumber 

pendapatan baru ini akan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya. Pemenuhan kebutuhan primer seperti pangan, 

sandang, dan perumahan sudah dapat dikatakan memenuhi standar hidup 

layak. Kesadaraan masyarakat akan arti pentingnya kesehatan dan pendidikan 

juga cukup baik. Terbukti dari adanya keinginan dari orangtua untuk dapat 

menyekolahkan anaknya sampai bangku kuliah. Kesehatan sudah dipandang 

merupakan hal yang penting bagi masyarakat sekitar, keberadaan dokter 

sudah tidak asing lagi bagi masyarakat.     

Tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti yang 

diungkapkan oleh Sukasmanto adalah bahwa setiap upaya pemberdayaan 

ekonomi masyarakat mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah 

dan jenis peluang kerja dan untuk memastikan adanya jaminan sosial bagi 

masyarakat. Peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja sebagai tujuan dari 

pemberdayaan ekonomi masyarakat telah mampu dipenuhi oleh adanya usaha 
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warung apung ini. Banyak dari masyarakat sekitar lokasi dapat bekerja di 

warung apung. Baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai petugas parkir. 

Berkembangnya usaha warung apung ini juga sudah dapat dikatakan 

mampu memenuhi indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang salah satunya ditandai dengan berkembangnya usaha 

peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk sekitar lokasi dengan 

memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia di daerahnya. Meningkatnya 

kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga 

miskin di lingkungannya yang ditandai dengan pemberian kesempatan kepada 

masyarakat lain untuk mengelola sarana perparkiran, untuk menjadi pemasok 

ikan, menjadi tenaga kerja musiman maupun tenaga tetap di warung apung,  

menjadi pedagang kelontong maupun pedagang makanan ringan lainnya. 

Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin 

berkembangnya usaha produktif anggota, makin kuatnya permodalan 

kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya 

interaksi kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat. Meningkatnya 

kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh 

peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan 

pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. Indikator keberhasilan program 

pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut di atas seperti yang diungkapkan 

oleh Gunawan Sumodiningrat. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data dan pembahasan dalam penelitian tentang 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan 

keluarga pada usaha warung apung di kawasan Objek Wisata Rowo Jombor 

Kabupaten Klaten maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Usaha warung apung sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat 

a. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan usaha warung apung 

tidak memerlukan birokrasi yang berbelit-belit. Bagi mereka yang akan 

mendirikan warung apung harus memiliki erepan terlebih dahulu, selain 

itu juga harus melakukan izin ke dinas terkait. Izin usaha dilakukan pada 
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Dinas Pariwisata sedangkan untuk izin lahan dilakukan di Dinas 

Pengairan. 

b. Modal yang digunakan untuk mendirikan usaha warung apung merupakan 

swadaya dari pemilik warung apung sendiri, tidak ada bantuan dana dari 

pihak manapun termasuk dari pemerintah maupun dari pihak pengelola. 

c. Strategi yang diterapkan oleh pemilik usaha warung apung mencakup 

peningkatan kualitas pelayanan, kualitas rasa masakan, kebersihan, 

penyediaan sarana prasarana pelengkap bagi pengunjung serta memperluas 

pangsa pasar dengan mengadakan promosi. 

d. Kendala yang ditemui dalam menjalankan usaha warung apung 

diantaranya adalah mengenai manajemen usaha yang dijalankan masih 

bersifat sederhana, penurunan kualitas lingkungan di daerah sekitar Rowo 

Jombor, kurangnya modal yang digunakan untuk menjaga kelangsungan 

usaha, serta kebijaksanaan dari Pemerintah Daerah dan pihak pengelola 

yang dirasa memberatkan. 

 

 

 

2. Pemberdayaan ekonomi  masyarakat pada usaha warung apung dalam upaya 

meningkatkan pendapatan keluarga 

a. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada usaha warung 

apung diserahkan dan dijalankan sepenuhnya oleh masyarakat sekitar. 

Masyarakat sendiri yang menemukan ide dalam membangun warung 

apung dan mereka juga yang berperan dalam mengelola segala aset 

sumber daya alam yang ada. Kemunculan warung apung ini telah 

membuka peluang kegiatan ekonomi yang lain, diantaranya adalah 

munculnya usaha persewaan speedboat, pertokoan, profesi sebagai 

pemasok ikan, petugas parkir, penjual makanan ringan dan adanya 

kegiatan berjualan di tepian rawa sebagai pelengkap adanya warung 

apung.  
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b. Peran dari Dinas Pariwisata terhadap keberlangsungan usaha warung 

apung dirasakan masih kurang. Peranan Dinas Pariwisata baru pada tahap 

pengadaan infrastuktur pelengkap seperti perbaikan jalan, pengadaan 

sarana transportasi dan pengadaan sarana telekomunikasi dan listrik. Peran 

dari Pemerintah Desa juga dirasakan masih minim baru sebatas 

pemeliharaan keamanan saja. 

c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada usaha warung apung ini telah 

mampu memberikan peningkatan pendapatan keluarga bagi para pelaku 

ekonomi di daerah ini. Warung apung mampu membuka lapangan kerja 

baru bagi masyarakat sekitarnya sehingga dengan peluang kerja baru yang 

tercipta ini masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 

seperti kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan 

kesehatan. 

   

 

 

 

 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka implikasi 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Implikasi Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para pelaku 

ekonomi di daerah sekitar Rowo Jombor dalam hal pengelolaan dan 

pengembangan usaha untuk lebih memperhatikan mengenai masalah 

manajemen usaha yang diterapkan serta memperhatikan kelestarian 

lingkungan alam. 

b. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan bahan masukan bagi pihak pengelola khususnya dalam 

hal penetapan kebijakan dan penanganan terhadap pengembangan dan 
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keberlangsungan usaha warung apung kaitannya dengan daerah wisata 

agar lebih serius lagi. 

2. Implikasi Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menguatkan teori bahwa pembangunan 

ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaksana dalam 

konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat akan lebih berhasil dalam 

mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta dapat meningkatkan 

pemerataan pendapatan masyarakat.  

 

C. Saran  

1. Pengusaha warung apung 

a. Alangkah lebih baiknya apabila paguyuban yang telah ada kembali 

diaktifkan lagi untuk menghindari adanya perpecahan dan persaingan yang 

tidak sehat antar pengusaha warung apung. 

b. Sebaiknya para pelaku ekonomi di daerah sekitar Rowo Jombor ini 

khususnya pengusaha warung apung lebih membuka diri terhadap segala 

bentuk pendekatan dan kebijakan yang dilakukan pihak pengelola demi 

keberlangsungan usaha yang mereka jalankan. 

c. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi 

pengusaha warung apung dalam hal manajemen usaha. 

2. Pihak pengelola dan Pemerintah Desa 

a. Pihak pengelola sebaiknya mendengarkan aspirasi dan kehendak 

masyarakat demi keberhasilan program pengembangan daerah wisata dan 

pembangunan ekonomi masyarakat. 

b. Diperlukan adanya suatu bentuk penyuluhan-penyuluhan bagi pengusaha 

warung apung secara lebih kontinyu dan berkelanjutan untuk dapat 

memperhatikan keberlangsungan usaha yang telah ada.  

c. Baik Pemerintah Desa maupun pihak pengelola sebaiknya lebih 

menunjukkan perannya sebagai pengayom masyarakat dan sebagai 

fasilitator agar tercipta suasana aman dan saling percaya antar pengusaha 
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warung apung dengan pihak-pihak pengelola maupun dengan Pemerintah 

Daerah. 
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LAMPIRAN I 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PIHAK 

 PENGELOLA WARUNG APUNG 

 

1. Adakah persyaratan atau izin khusus untuk mendirikan warung apung? 

2. Warung Apung terbukti telah menjadi daya tarik paling besar bagi wisatawan 

yang berkunjung ke Rowo Jombor, apakah ada program khusus untuk 

mengembangkan warung apung? 

3. Adakah bentuk bantuan atau dukungan dari pihak pengelola yang diberikan 

kepada para pengusaha warung apung? 
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4. Apakah selama ini ada kendala dalam pengelolaan dan pengembangan warung 

apung? 

5. Menurut anda bagaimana dampak dari pengembangan Rowo Jombor terhadap 

kehidupan masyarakat sekitar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK APARAT DESA 

 

1. Bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat di sini setelah adanya warung 

apung? 

2. Apa saja potensi yang dimiliki oleh warung apung ini? 

3. Menurut anda apakah masyarakat mampu memanfaatkan potensi yang tercipta 

dari adanya warung apung? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK  

PEMILIK USAHA WARUNG APUNG 

 

1. Bagaimana mekanisme untuk mendirikan usaha warung apung ini? 

2. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha warung apung? 

3. Sejauh mana perhatian pihak pengelola terhadap usaha warung apung? 

4. Apakah pendapatan dari usaha warung apung sudah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga anda? 

5. Apakah anda menemui kendala dalam menjalankan usaha warung apung ini? 

Jika iya, apa saja kendala itu? 
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6. Adakah strategi usaha yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

warung apung anda, jika ada apa saja strateginya? 

7. Berapakah modal yang anda tanamkan pada saat pertama kali merintis usaha 

warung apung ini? 

8. Bagaimana anda memperoleh modalnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK  

TENAGA KERJA WARUNG APUNG 

 

1. Apakah anda merasakan manfaat dari adanya warung apung ini? 

2. Berapakah upah yang anda terima menjadi tenaga kerja di warung apung? 

3. Apakah dengan upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

anda? 
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LAMPIRAN II 

FIELDNOTE 

Nama Informan  : Bapak Rokhim 

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Sabtu, 17 Juni 2006 

Lokasi    : Warung Apung Peni 

Waktu    : 12.10 WIB 

 

1. Apakah ada organisasi yang didirikan oleh para pemilik usaha warung apung 

ini?  
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Jawab: Dulukan ada paguyuban warung apung tapi setelah warung banyak 

kumpulan tiap bulan itu seakan-akan dibubarkan. Saya menyangkal kalo 

ini paguyuban, kalo paguyuban itukan membantu tapi ini sudah 

menyangkut bisnis. Dulukan rapat itu rutin tiap bulan bahkan arisan tapi 

akhir-akhir ini goncang semua. Maksudnya ikan itu harga disamakan 

tapi saya menolak karena saya kan masih harus mencari pasaran kalo 

harus disamakan dengan warung besar-besar saya ndak bisa. 

2. Apakah anda menemui kendala dalam menjalankan usaha warung apung ini? 

Jika iya, apa saja kendala? 

Jawab: Untuk kendala dalam pembuatan warung apung tidak ada tapi setelah 

berdirinya warung apung itu untuk selanjutnya yang jelas modal itu kita 

kurang, masalahnya apa? untuk perbaikan, untuk perawatan warung 

karena setiap tahun itu kita harus kontrol ulang bahkan setengah tahun 

sekali. 

Tarikan masuk itu lho mbak yang mahal, jadi orang mau masuk itu ya 

pikir-pikir dulu. 

3. Adakah strategi usaha yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

warung apung anda, jika ada apa saja strateginya? 

Jawab: Strateginya ya masalah makanan, untuk rasa tetap kami utamakan selain 

itu parkir gratis, kami membuat tempat parkir ini ya mahal mbak, tapi 

kita ya gratis yang penting motor terjaga. 

4. Bagaimana peranan pihak pengelola terhadap warung apung? 

Jawab: Dulu kita itu pernah diundang rapat mbak sama Dinas Pariwisata, 

dihotel apa itu…tapi yang dibahas malah bukan warung apungnya. 

Pembenahan sarana wisata itu mana, seolah-olah nggak ada. 

5. Bagaimana dengan pengunjung untuk akhir-akhir ini? 

Jawab: Wah…akhir-akhir ini pengunjung menurun sekali mbak. Hari minggu 

saja mau cari uang Rp 100.000,00 aja susah, hanya orang-orang yang 

mancing saja kebanyakan yang datang. Dampak BBM kemaren itu 

utamanya. Kita mau menaikkan harga ya gimana kalau tidak dinaikkan 

ya mepet. 
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6. Bagaimana harapan anda terhadap pihak pengelola warung apung? 

Jawab: Harapan saya itu adanya peran utama dari dinas terkait maupun dari 

Pemerintah Desa sendiri untuk menangani kawasan ini dengan sebaik-

baiknya. Mau tidak mau warung apung ini menjadi aset wisata 

sebaiknya dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan untuk 

menambah aset-aset wisata yang lain silahkan saja. 

7. Apakah pendapatan dari warung apung ini sudah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan akan pakaian? 

Jawab: Kalau untuk kebutuhan pakaian sekarang ini sudah bisa dikatakan 

cukuplah mbak. Kami sudah bisa memenuhi kebutuhan akan hal 

pakaian, ya tidak hanya kalo lebaran saja belinya. Kalo pas ada 

kepentingan apa gitu ya bisa saja beli pakaian, misalkan mau jagong gitu 

kok bajunya itu-itu saja kan nggak enak jadi ya beli pakaian yang 

pantas, begitu mbak. 

8. Apakah ada pajak yang harus dibayar oleh pihak warung apung kepada 

pengelola? 

Jawab: Inikan milik Dinas Pengairan mbak, kita ditarik pajak yang di hitung per 

meter. Kita ditarik pajak sebesar Rp 400,00/meter per tahun. 

9. Apakah ada bantuan dana dari pihak pengelola? 

Jawab: Untuk masalah permodalan ya mbak ini murni dari kami sendiri tidak 

ada bantuan dari manapun, dari pengelolapun juga tidak kok mbak. 

FIELDNOTE 

 
Nama Informan  : Ibu Eva 

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Sabtu, 17 Juni 2006 

Lokasi    : Warung Apung Eva 

Waktu    : 12.50 WIB 

 

1. Berapakah modal yang anda tanamkan pada saat pertama kali merintis usaha 

Warung apung ini? 
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Jawab: Untuk mendirikan warung apung memerlukan modal yang tidak sedikit 

dan pembangunan warung ini dilakukan secara bertahap, satu unit 

warung itu perlu modal antara 12 jutaan. Dulu sih pertama mbangun 

satu unit warung lama kelamaan ngumpul-ngumpulkan laba terus setiap 

tahun membangun sampai seperti ini. Kalo untuk warung seperti milik 

saya inikan sudah beberapa unit, modalnya kira-kira ya 30 juta lebih. 

2. Bagaimanakah anda memperoleh modal? 

Jawab: Untuk masalah modal bisa dibilang lancar tapi ya kadang kala ngambil 

dari bank. Gimana ya tiap bulankan tidak mesti kan mbak 

penghasilannya tapi yang dialami sih bisa-bisa saja. Harus pinter 

spekulasi gitu lah kadang ya gali lubang, namanya juga kan usaha ya 

mbak kadang ya ramai kadang ya sepi.  

3. Adakah strategi usaha yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

warung apung anda, jika ada apa saja strateginya? 

Jawab: Strategi yang saya terapkan untuk menarik pembeli adalah pelayanan, 

masakan dan kebersihan. Kalo masakan semua sama sih mbak nila, lele 

bakar atau goreng tapi masalah rasa kan lain mbak. Selain itu juga 

promosi diluar sih pernah, ya sambil berjalan gitu mbak.  

 

 

4. Apakah pendapatan dari usaha warung apung sudah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga anda? 

Jawab: Saya kira untuk keluarga saya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan 

sudah dapat dikatakan cukup lah mbak. Hasil dari usaha warung apung 

ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Dulu 

bapak saya bekerja sebagai tukang buah di Jakarta setelah merintis 

usaha warung apung ini keadaan ekonomi keluarga kami lebih baik. 
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FIELDNOTE 

 
Nama Informan  : Bapak Widodo 

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Sabtu, 17 Juni 2006 

Lokasi    : Warung Apung Widodo 

Waktu    : 13.30 WIB 

 

1. Bagaimana mekanisme untuk mendirikan usaha warung apung? 

Jawab: Kalau mau mendirikan warung apung itu harus punya erepan mbak. 

Erepan itu merupakan tanah yang dulunya dikapling untuk digunakan 
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memelihara ikan tetapi sekarang alih fungsi menjadi warung apung dan 

kaplingan ini menjadi hak pengelolaan warga sekitar sini, begitu mbak. 

2. Apakah ada pajak yang harus dibayar oleh pihak warung apung kepada 

pengelola? 

Jawab: Masalah pajak ya mbak, kita juga ditarik pajak dari Dinas Pengairan 

tetapi dari Dinas pengairan ini kita dikasih surat kepemilikan, air ini 

dianggap tanah kalau pajak ke Dinas Pariwisata itu biasanya hanya satu 

tahun sekali setiap lebaran saja kan disini ada Tradisi Syawalan. Jadi 

pajak rutin itu ke Dinas Pengairan. 

3. Berapakah modal yang anda tanamkan pada saat pertama kali merintis usaha 

warung apung ini? 

Jawab: Pendirian warung bertahap kok mbak. Dulu harga-harga masih agak 

murah drum-drum itu masih Rp 15.000,00 sekarang sudah Rp 30.000,00 

per buahnya begitu, kira-kira dulu butuh modal 15 jutaan tapi belum 

lengkap terus bertahap berkembang jadi warung sebesar ini beserta 

isinya ya kira-kira 35 jutaan gitulah mbak. 

4. Bagaimana anda memperoleh modalnya? 

Jawab: Saya mendirikan warung apung ini sekitar tahun 2000. Dulu pekerjaan 

saya itu sebagai tukang kayu kemudian saya tertarik dengan teman 

lainnya yang punya warung apung kelihatannya kok berhasil bisa sukses 

begitu tapi ya untuk masalah modalnya itu saya mengusahakan sendiri, 

swadaya saya sendiri tidak ada suntikan dana mbak. 

5. Adakah strategi usaha yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

warung apung anda, jika ada apa saja strateginya? 

Jawab: Strategi saya untuk menarik pembeli ya…kalo saya parkir gratis, 

biasanya kan ada warung yang nggak gratis. 

6. Apakah ada organisasi yang didirikan oleh para pemilik usaha warung apung? 

Jawab: Masalah harga itu sama sudah diatur organisasi kan ada paguyuban tiap 

bulan ada rapat. Tapi beberapa bulan ini tidak ada rapat jadi ya masalah 

harga saya nggak tahu warung lainnya berubah apa nggak, naik apa 

turun kalo saya harga masih sama berdasarkan kesepatan lama. 
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7. Bagaimana dengan pengunjung untuk akhir-akhir ini? 

Jawab: Pengunjung untuk akhir-akhir ini menurun. Mulai BBM naik terus 

pengunjung malah menurun juga, penurunan ini kelihatan sekali. Dulu 

sebelum BBM naik ramai mbak. 

8. Apakah anda menemui kendala dalam menjalankan usaha warung apung ini? 

Jika iya, apa saja kendala? 

Jawab: Kendalanya ya itu, tiap-tiap orang masuk kan ditarik karcis lha karcis itu 

ketinggian harganya. 

9. Apakah pendapatan dari usaha warung apung sudah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga anda? 

Jawab: Hasil dari usaha warung apung saya ini, saya rasa sudah cukup untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga saya malahan alkhamdulillah turah, 

lebih gitu mbak. Alkhamdulillah mbak kalau untuk masalah pakaian ya 

baiklah untuk keluarga saya. Kalau untuk pakaian bisa beli dan tidak 

begitu ketinggalan modern istilahnya. Belinya ya nggak tentu sebulan 

berapa kali gitu tapi yang pasti kami tidak terlalu ketinggalan gitu. 

Kalau hari lebaran malahan semua keluarga itu beli pakaian baru mbak, 

tidak Cuma anak-anak saya saja. 

 

 

FIELDNOTE 

 
Nama Informan  : Bapak Sugeng Mulyadi  

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Rabu, 28 Juni 2006 

Lokasi    : Kantor Dinas Pariwisata 

Waktu    : 10.00 WIB 

1. Adakah persyaratan atau izin khusus untuk mendirikan warung apung? 

Jawab: Ijin usaha warung apung di Dinas Pariwisata tapi kalau ijin lahan itu di 

Dinas Pengairan.  
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2. Warung Apung terbukti telah menjadi daya tarik paling besar bagi wisatawan 

yang berkunjung ke Rowo Jombor, apakah ada program khusus untuk 

mengembangkan warung apung? 

Jawab: Penyuluhan-penyuluhan juga pernah ada. Sudah pernah dikumpulkan 

terus dikasih pengertian-pengertian tentang pentingnya mengelola usaha 

warung makan kaitannnya dengan kebersihan, retribusi dal lain-lain. 

Tapi ya kesannnya itu kok susah, karena dulu kita itu datangnya 

terlambat warung apung sudah ada baru kita masuk. 

3. Adakah bentuk bantuan atau dukungan dari pihak pengelola yang diberikan 

kepada para pengusaha warung apung? 

Jawab: Memang tidak ada bantuan dana ataupun dari pihak pengelola untuk 

pengusaha warung apung. Mereka menggunakan modal yang berasal 

dari mereka sendiri. 

4. Menurut anda bagaimana dampak dari pengembangan Rowo Jombor terhadap 

kehidupan masyarakat sekitar? 

Jawab: Keberadaan warung apung yang didirikan masyarakat sekitar tersebut 

ada setelah pengerukan dan pendalaman Rowo Jombor. Bukan hanya 

itu masyarakat yang dulunya hanya memanfaatkan rowo sebagai 

persawahan di musim kemarau saja kini mereka dapat memanfaatkan 

sepanjang waktu dengan memelihara ikan dalam keramba. Saya kira 

itu lebih memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat. 

FIELDNOTE 

 
Nama Informan  : Bapak Syamsir 

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Sabtu, 08 Juli 2006 

Lokasi    : Warung Apung Ilham 

Waktu    : 12.05 WIB 

 
1. Bagaimana mekanisme untuk mendirikan usaha warung apung 

Jawab: Untuk bisa mendirikan warung apung orang harus punya erepan dulu, 

jadi kalau tidak punya erepan ya jelas tidak bisa sedangkan seluruh rawa 
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khususnya yang dipinggir-pinggir ini sudah dikapling semua sama 

penduduk sini baik untuk memelihara ikan maupun untuk mendirikan 

warung apung. Kalau orang luar desa sini mau mengusahakan warung 

apung sih bisa-bisa saja asalkan ada kesepakatan dulu sama pemilik 

erepan, kecuali bila dia memanfaatkan lahan yang masih belum 

dikapling penduduk misalnya ditengah-tengah rawa. 

2. Apa tujuan anda mendirikan usaha warung apung ini? 

Jawab:Tujuan saya mendirikan warung apung  ini pertama karena saya ingin 

meningkatkan ekonomi, trus kedua saya ingin mengisi kawasan wisata 

supaya ada aset dan mudah-mudahan saja penduduk sekitar mendapat 

peluang lapangan kerja yang baru, seperti misalnya menjadi petugas 

parkir, tenaga kerja musiman, penjual keripik dan ada kegiatan jualan di 

pinggir jalan. 

3. Menurut anda adakah manfaat dari usaha warung apung ini terhadap 

masyarakat sekitar? 

Jawab: Masyarakat sekitar yang bisa memanfaatkan dari adanya warung apung 

ini salah satu contohnya adalah tenaga kerja musiman bagi anak-anak 

sekolah. Daripada hari minggu mereka cuma main ndak ada hasil, 

masuk ke warung apung kan ada hasil. Hasil dari pembayarannnya 

inipun bisa mencukupi buat bayar SPP kalau dikumpulkan. 

Masyarakat ada yang bisa memanfaatkan potensi dari adanya warung 

apung ini, salah satunya adalah petugas parkir. Dulu sebetulnya dia tidak 

punya pendapatan sedikitpun dari lahan tanggul kemudian setelah 

warung apung ramai dan terus ada parkir dia bisa memperoleh 

pendapatan dari situ. 

Penduduk di sini sudah bisa memanfaatkan situasi, penduduk banyak 

yang mencari terobosan yang berguna untuk kedua belah pihak yaitu 

wisatawan dan dirinya sendiri. Wisatawan yang datang mencari 

kepuasaan selama berada di kawasan wisata dan dengan potensi yang 

ada penduduk setempat menjualnya. Orang disini tidak ada yang jatuh 

melarat, mereka rata-rata cukup sandang pangan. Para pemuda disini 
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berusaha membantu ekonomi orang tuanya, paling tidak dapat 

mengurus dirinya sendiri. Kendaraan bermotor dan mobil sudah 

menjadi kebutuhan sehari-hari. 

4. Bagaimana dengan fungsi paguyuban warung apung yang sudah terbentuk? 

Jawab: Sebetulnya mereka tidak memerlukan adanya paguyuban, mengapa? 

suatu bukti bahwa setelah adanya paguyuban itu pasti kan membuat 

suatu kesepakatan dan itu berlaku umum. Setelah membuat kesepakatan 

ternyata tidak mau melaksanakan kesepakatan itu. Kesepakatan itu 

misalnya mengenai harga disamakan tapi kenyataannya ada yang main 

pukul saja sama pembeli, terus masalah parkir kan sudah disepakati 

untuk roda dua itu ditetapkan Rp 500,00 tapi ya kadang malah 

diberlakukan Rp 1.000,00 bahkan Rp 2.000,00. Walaupun tidak semua 

warung melakukan ini tapi inikan tetap bisa mencemari nama warung 

apung secara sentral kalau main pukul seperti itu semua kena imbasnya. 

Pengunjung kan bisa jera dan kejadian seperti ini sama sekali tidak ada 

sanksi dari paguyuban. 

5. Bagaimana peranan pihak pengelola terhadap usaha warung apung ini?  

Jawab: Dinas Pariwisata itu seakan-akan pasif saja. Selama ini ya tidak ada 

penyuluhan maupun bimbingan. Modal semuanya merupakan swadaya 

dari kami. Dengan adanya warung apung inikan sebenarnya menjadi 

aset wisata tapi mengapa kok tidak ada penanganan secara optimal dari 

pihak berwenang. Seharusnya ada pengarahan bagaimana mengelola 

suatu usaha kaitannya dengan kawasan wisata agar tetap ramai begitu. 

Saya juga kecewa mengapa ada kegiatan begini kenapa pamong desa 

seakan-akan ndak begitu aktif juga tidak bisa melobi ke dinas terkait 

untuk bagaimana ke depan, untuk lebih meningkatkan kegiatan ini. 

Lebih-lebih mengacu ke otonomi daerah bagaimanapun juga desa kan 

punya hak. Walaupun Pemerintah Desa tidak masuk dalam kegiatan ini 

tapi kalau di daerahnya ada rakyatnya bisa menimbulkan suatu kegiatan 

ekonomi mestinya, idealnya peran Pemerintah Desa harusnya aktif kan. 

6. Bagaimana pandangan anda tentang pendidikan? 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

147 

Jawab: Pendidikan itu penting apalagi di jaman seperti sekarang ini. Persaingan 

yang ketat mau tidak mau menuntut kita untuk bisa mengikuti kemauan 

dan perkembangan jaman. Untuk itu saya berniat menyekolahkan anak 

saya sampai ke perguruan tinggi dengan begitu dia bisa memperoleh 

pengalaman maupun pendidikan yang pantas supaya nanti tidak tergilas 

oleh persaingan hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIELDNOTE 

 
Nama Informan  : Bapak Warsono 

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Minggu, 06 Agustus 2006 

Lokasi    : Rumah Bapak Warsono 

Waktu    : 18.30 WIB 

 
1. Dalam mekanisme untuk mendirikan usaha warung apung harus punya erepan, 

apa yang dimaksud erepan itu? 

Jawab: Erepan itu adalah pembagian kapling per kapling. Tadinya kan sebelum 

ada warung apung kan keramba dulu, terus setiap warga di sekitar Rowo 
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Jombor kan sebagian besar punya lokasi kemudian dari Dinas Pengairan 

Klaten memberlakukan ijin. Ijin ini di buat per kelompok, satu kapling 

anggotanya 10 orang tapi karena cara kerjanya 10 orang itukan tidak 

bisa bersama-sama atau ada yang iri kemudian ada yang mengundurkan 

diri dengan cara apa yang sudah diinvestasikannya itu diganti oleh 

anggota lain yang tidak keluar, pada akhirnya kaplingan hanya dimiliki 

oleh satu orang saja dan setelah punya kaplingan atau lokasi baru 

berkembang didirikan warung apung. 

2. Apa tujuan anda mendirikan usaha warung apung ini 

Jawab: Tujuan saya mendirikan warung apung ini untuk meningkatkan ekonomi 

keluarga saya juga untuk menambah lapangan kerja. Terbukti bahwa 

warung apung ini mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat 

sekitar sini, terutama di dukuh Ngasem Tobong yang tadinya 

kebanyakan pemuda dan sebagian besar kepala keluarga merantau 

keluar kota ada yang berjualan es, jadi tukang dan jadi karyawan tapi 

dengan adanya warung apung ini mereka tidak merantau lagi. 

3. Menurut anda adakah manfaat dari usaha warung apung ini terhadap 

masyarakat sekitar? 

Jawab: Dengan adanya warung apung ini kan juga bisa menyerap tenaga kerja 

dari lingkungan masyarakat dekat warung apung itu. Otomatis 

masyarakat sekitar juga ikut berpartisipasi, ya jadi tukang parkir terus 

juga jadi tukang untuk membuat warung apung itu juga berasal dari 

daerah sini juga. 

Dengan adanya usaha warung apung yang berkembang ini kesejahteraan 

masyarakat di situ semakin terlihat jelas mbak. Bangunan rumah 

sekarang bagus-bagus lihat saja bahkan mobil-mobil, kendaraan yang 

keluaran baru-baru itu kan banyak terlihat di daerah situ. 

4. Adakah strategi usaha yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

Warung Apung anda, jika ada apa saja strateginya 

Jawab: Utamanya service untuk pengunjung sangat diutamakan, masakan, 

tempat yang nyaman dan selalu berusaha untuk menyamankan 
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pengunjung yang membawa anak-anak kecil kami menyediakan mainan 

seperti ayunan dan lain-lain. Ini termasuk service dari kami disamping 

itu juga promosi keluar misalnya ke dinas-dinas, ke sekolah-sekolah, ke 

kampus-kampus dan menyebarkan selebaran, stiker, lewat kartu diskon 

juga pernah. 

5. Bagaimana dengan gaji yang anda berikan bagi tenaga kerja di warung apung 

anda? 

Jawab: Untuk masalah gaji jelas ada perbedaan. Bagi tenaga kerja baku gajinya 

kan perbulan kalau untuk tenaga panggilan atau musiman lain lagi, 

mengingat beban pekerjaan yang dipikulnya juga berbeda misalnya 

yang pramusaji itu kan ringan jadi gajinya lain dengan yang mbakar atau 

masak. 

6. Bagaimana dengan masalah lingkungan di sekitar Rowo Jombor ini? 

Jawab: Enceng gondok itu sangat mengganggu sekali terutama membuat 

pemandangan tidak enak. Dari dinas terkait sudah berusaha untuk 

menghilangkannya tetapi kenyataannnya perkembangannya masih 

sangat sulit dikendalikan. Dari masyarakat sekitarpun juga ikut, dulu itu 

pernah ada padat karya tapi ya sulit menghilangkan sampai sekarang 

enceng gondok masih terlihat mungkin juga karena sulitnya masyarakat 

disana untuk gotong royong. 

7. Apakah anda menemui kendala dalam menjalankan usaha Warung Apung ini? 

Jika iya, apa saja kendala? 

Jawab: Yang menjadi kendala itu kalau mau mengembangkan usaha dananya 

nggak ada. Ditambah lagi dengan adanya gempa bumi ini terus terang 

penurunan pengunjung sangat banyak sekali, jadi omset yang tadinya itu 

bisa besar dengan adanya gempa jadi kecil. Terus adanya kenaikan 

BBM itu harga-harga naik tetapi pengunjung mulai turun. 

8. Bagaimana anda memperoleh ikan yang akan dijual ini?  

Jawab: Pasokan ikan ada yang berasal dari petani ikan disini. Setiap minggukan 

dari keramba dijaring disetorkan ke warung apung tapi cuma sebagian 

kecil, kebanyakan kami ngambil dari bakul karena kan untuk stok 
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warung apung kan harus ikan segar, jadi harus hidup untuk di Rowo 

Jombor kan ndak bisa. Cara panennya aja pakai jaring, pakai jala jadi 

ikan cacat ndak tahan lama terus mati. 

9. Bagaimana peranan pihak pengelola terhadap usaha warung apung ini? 

Jawab: Dari Departemen Pariwisata sendiri untuk akhir-akhir ini malah terlihat 

tidak begitu aktif. Ya nggak ada usaha-usaha, penyuluhan-penyuluhan 

atau koordinasi untuk memajukan atau menaikkan pariwisata di warung 

apung ini. Selama ini ya cuma petugas-petugas itu, petugas pintu masuk 

itu saja yang ada disini mbak. 

10. Bagaimana dengan pemberlakukan PP I sekarang ini?  

Jawab: Pemberlakukan PP I ya berjalan cuma gini…itu dibebankan kepada 

pemilik warung apung jadi dari Dinas Pariwisata sendiri nggak mau 

menunggui di lokasi ya hasilnya di bebankan kepada warung apung. 

Jadi setiap minggu dimintai dari petugas Dinas Pariwisata. Besarnya 

bervariasi tergantung ramai tidaknya suatu warung apung. 

 

 

 

 

 

11. Bagaimana peranana Pemerintah Desa terhadap warung apung ini?  

Jawab: Tindakan dari Pemerintah Desa dilakukan dengan menjaga keamanan 

para pengunjung. Di setiap pintu masuk pengunjung, dari desa 

menugaskan hansip supaya tidak terjadi keresahan dan kekacauan 

misalnya ada pungutan liar dan lain sebagainya. 

12. Bagaimana kesadaran masyarakat warung apung terhadap sampah? 

Jawab: Untuk sampah dari warung apung pihak warung apung sudah bisa 

menanganinya dan membiayai sendiri. Dalam hal ini kami bekerjasama 

dengan DPU Klaten. Setiap seminggu sekali sampah diangkut. 
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FIELDNOTE 

 
Nama Informan  : Ibu Nur 

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Minggu, 06 Agustus 2006 

Lokasi    : Warung Apung Arwana 

Waktu    : 17.00 WIB 

 
1. Apakah ada pajak yang harus dibayar oleh pihak warung apung kepada 

pengelola? 

Jawab: Ijin mendirikan bangunan atau ijin lahannya ke Dinas Pengairan 

Kabupaten Klaten. Kalau untuk pajak itu ada 2 macam yaitu pajak 
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penghasilan atau PPh dibayarkan ke Pemda, untuk usaha kami ini 

sebesar Rp 40.000,00 per bulan. Kedua itu pajak tempat usaha 

dibayarkan ke Dinas Pengairan untuk tempat saya ini ya mbak sebesar 

Rp 1.240.000,00 per tahunnya. 

2.  Apakah anda menemui kendala dalam menjalankan usaha Warung Apung ini? 

Jika iya, apa saja kendala? 

Jawab: Yang menjadi keberatan kami itu lho mbak mengenai pajak yang harus 

dibayar kan mahal mbak. Hal ini sangat kami rasakan terutama kalau 

warung apung lagi sepi seperti akhir-akhir ini. Pengunjung banyak 

mengalami penurunan tidak seperti waktu dulu apa mungkin karena 

BBM naik ini ya mbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIELDNOTE 

 
Nama Informan  : Sdr. Johan 

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Minggu, 03 Agustus 2006 

Lokasi    : Warung Apung Arwana 

Waktu    : 15.30 WIB 

 

1. Apakah anda merasakan manfaat dari adanya warung apung ini? 

Jawab: Saya merasakan manfaat dari adanya warung apung ini yaitu dapat 

membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar khususnya bagi saya. 
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Saya juga berharap dengan adanya warung apung ini nanti dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIELDNOTE 

 
Nama Informan  : Sdri. Dina  

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Minggu, 03 Agustus 2006 

Lokasi    : Warung Apung Arwana 

Waktu    : 15.30 WIB 

 

1. Apakah anda merasakan manfaat dari adanya warung apung ini? 

Jawab: Dari adanya warung apung ini kan dapat membuka lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitarnya. Disamping itu juga sebagai daerah wisata yang 
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dapat menambah penghasilan daerah. Saya bekerja di warung apung ini 

adalah pekerjaan pertama saya sebelumnya saya belum pernah bekerja 

sama sekali. 

2. Berapakah upah yang anda terima menjadi tenaga kerja di warung apung? 

Apakah dengan upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

anda? 

Jawab: Saya menerima gaji sebulan itu sebesar Rp 200.000,00. Saya kan belum 

berkeluarga jadi ya uang segitu cukuplah untuk membeli pakaian. Saya 

juga masih numpang sama orang tua jadi masih jadi tanggungan orang 

tua saya, gaji saya ya buat keperluan saya sendiri misalnya ya buat beli 

pakaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIELDNOTE 

 
Nama Informan  : Sdr. Wahid  

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Minggu, 03 Agustus 2006 

Lokasi    : Warung Apung Arwana 

Waktu    : 15.30 WIB 

 
1. Apakah anda merasakan manfaat dari adanya warung apung ini 

Jawab: Saya masih sekolah mbak kelas satu di STM, jadi saya bekerja disini 

setengah waktu saja setiap kali saya pulang dari sekolah saya bekerja di 

warung apung ini. Alasannya ya karena masalah ekonomi. Uang hasil 
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pembayaran jadi tenaga kerja disini saya gunakan untuk membayar 

biaya sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIELDNOTE 

 
Nama Informan  : Sdr. Sukamto 

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Minggu, 03 Agustus 2006 

Lokasi    : Warung Apung Arwana 

Waktu    : 15.30 WIB 

 
Sebelum bekerja di warung apung ini saya belum pernah bekerja. Saya lulusan 

SMK dan pekerjaan ini satu-satunya pekerjaan saya. Upah yang saya terima itu satu 

bulannya Rp 250.000,00. Upah segitu bagi saya sudah cukup untuk makan ya mbak 

karena saya kan belum berkeluarga. 
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FIELDNOTE 

 
Nama Informan  : Ibu Hari 

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Kamis, 12 Oktober 2006 

Lokasi    : Rowo Jombor 

Waktu    : 15.30 WIB 

 

Saya dagang disini karena justru tiap hari banyak orang yang mancing. Mereka 

biasanya nitip motor, sepeda, makan dan minum di warung saya ini. Nggak Cuma 

saya yang jualan warung makan dan minuman seperti ini masih banyak yang lain. 
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Pekerjaan saya ini hanya sambilan tapi bisa membantu sedikit-sedikit mencukupi 

kebutuhan keluarga, ya bisa buat beli beras lah mbak. Suami saya kerja apa saja, 

sambil tani. 

 

Kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya cukuplah mbak hasil berdagang 

saya ini. Tapi kalau buat membeli motor, mobil itu ya gimana ya mbak nggak kuat 

lah mbak. Saya sudah bersyukur dengan berdagang disini bisa bantu suami saya 

mencukupi kebutuhan sehari-hari, nggak usah muluk-muluk  mbak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIELDNOTE 

 
Nama Informan  : Sdri. Lisa 

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Kamis, 12 Oktober 2006 

Lokasi    : Warung Apung Arwana 

Waktu    : 17.00 WIB 

 

Menurut saya ya mbak, keberadaan warung apung ini jelas sekali mempengaruhi 

dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sini. Karena orang yang 

sebelumnya nganggur bisa kerja baik sebagai pelayan, masak bisa tukang parkir. 
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Pokoknya ada pengaruhnyalah, kebetulan saya punya saudara dekat sini dulu itu 

sebelum ada warung apung daerah sini sepi tapi saya perhatikan setelah warung 

apung ada itu ramai sekali. Orang-orang bayak datang kesini, saya juga sering 

kesini sama teman-teman saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIELDNOTE 

 
Nama Informan  : Sdr. Adhi 

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, Tanggal   : Kamis, 12 Oktober 2006 

Lokasi    : Warung Apung Arwana 

Waktu    : 17.15 WIB 

 

Menurut saya mbak, warung apung ini berdampak positif bagi masyarakat sini 

khususnya yang bisa memanfaatkannya. Saya kadangkala kesini kalau hari libur, 

saya lihat ramai terus. Kalau untuk pemilik warung apung sudah pasti itu 
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pendapatannya besar. Tapi menurut hemat saya kalau untuk ibu-ibu yang 

berjualan di penggir jalan, terus petugas parkir itu ya pas-pasan saja lah 

pendapatannnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 
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Gethek sebagai Sarana Transportasi Menuju Warung Apung dan 
Sebagai Ciri Khas Warung Apung 

Kegiatan Renovasi Warung Apung 
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Kondisi Tempat Memasak yang Terkesan Sederhana 

Salah Satu Layout Warung Apung Kembar 
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Area Keramba Ikan di Perairan Rowo Jombor 

Hamparan Enceng Gondok sebagai Fenomena Penurunan Kualitas 
Lingkungan di Rowo Jombor 
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Kolam Pemancingan sebagai Salah Satu Fasilitas di Warung Apung 

“Kapal Angsa” Salah Satu Fasilitas yang Disediakan di Warung Apung 
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Persewaan Speedboat 

Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten sebagai Pengelola Rowo Jombor 
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