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SARI 

Ilmaknun, Ana Luluk. 2020. Peran Bengokcraft dalam Memberdayakan 

Masyarakat melalui Pemanfaatan Eceng Gondok di Desa Kesongo Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. 

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. Atika 

Wijaya, SAP., M.Si. 141 halaman. 

Kata Kunci : Eceng Gondok, Pemberdayaan, Peran 

Potensi eceng gondok dijadikan sebagai sumber perekonomian sebagian 

masyarakat Desa Kesongo dengan cara dijual secara mentah, akan tetapi harga 

jualnya sangat murah, sehingga menjadikan perekonomian masyarakat Desa 

Kesongo tidak mengalami peningkatan. Dari adanya hal tersebut muncul ide dari 

salah satu warga Desa Kesongo untuk memberdayakan masyarakat dengan cara 

memanfaatkan eceng gondok menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi yang berupa kerajinan. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) mengetahui proses 

pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft pada masyarakat Desa Kesongo. 2) 

mengetahui kendala yang dihadapi Bengokcraft dalam memberdayakan 

masyarakat Desa Kesongo dan cara mengatasinya. 3) mengetahui dampak sosial, 

ekonomi, dan budaya yang dialami oleh masyarakat Desa Kesongo setelah 

mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Desa 

Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas 

data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data penelitian ini 

menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi data. Penelitian ini menggunakan konsep pemberdayaan dan teori peran. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) proses pemberdayaan 

Bengokcraft dilakukan dengan tiga tahap yang meliputi tahap penyadaran dan 

pembentukan perilaku, tahap transformasi, serta tahap peningkatan intelektual. 2) 

Kendala yang dihadapi Bengokcraft dalam memberdayakan masyarakat berupa 

partisipasi masyarakat yang menurun yang diatasi dengan perluasan jaringan 

pemberdayaan serta penguatan, alat yang kurang memadai yang diatasi dengan 

cara menggunakan alat alternatif untuk mengepres, dan adanya covid-19 yang 

diatasi dengan produksi masker. 3) Dampak yang dialami masyarakat setelah ikut 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft yaitu dampak sosial yang berupa 

memiliki nilai sosial tinggi, meningkatkan interaksi dan memperluas relasi. 

Kemudian dampak ekonomi yang berupa mengurangi pengangguran dan 

menambah penghasilan, serta dampak budaya yang berupa adanya budaya baru 

yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. 

Saran bagi pemerintah Desa dapat berkontribusi dalam pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Bengokcraft, bagi pihak Bengokcraft dapat menambah 

personal dalam kegiatan pemberdayaan. Bagi masyarakat dapat berpartisipasi 

aktif dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. 
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ABSTRACT 

Ilmaknun, Ana Luluk. 2020. The Role of Bengokcraft in Empowering the 

Community through Utilization of Water Hyacinth in Kesongo Village, Tuntang 

District, Semarang Regency. Essay. Department of Sociology and Anthropology. 

Faculty of Social Sciences. Semarang State University. Supervisor Dr. Atika 

Wijaya, SAP., M.Si. 141 pages. 

Keywords: Water Hyacinth, Empowerment, Role 

The potential of water hyacinth is used as a source of economy for some people in 

Kesongo Village by selling it raw. Still, the selling price is very cheap, so that the 

economy of the people of Kesongo Village has not increased. From this, an idea 

emerged from one of the residents of Kesongo Village to empower the community 

by utilizing water hyacinth into something with high economic value in the form 

of crafts. This study's objectives were: 1) to determine the empowerment process 

carried out by Bengokcraft in the community of Kesongo Village. 2) Knowing the 

obstacles faced by Bengokcraft in empowering the Kesongo Village community 

and how to overcome them. 3) Understanding the social, economic, and cultural 

impacts experienced by the people of Kesongo Village after participating in the 

empowerment carried out by Bengokcraft. 

This study uses a qualitative method. The research location is in Kesongo Village, 

Tuntang District, Semarang Regency. Data collection techniques in this study 

were observation, interviews, and documentation. The data validity used source 

triangulation. The data analysis technique of this research uses the stages of data 

collection, data reduction, data presentation, and data verification. This study uses 

the concept of empowerment and role theory. 

The results of this study indicate that: 1) the Bengokcraft empowerment process is 

carried out in three stages, including awareness and behavior formation, 

transformation, and intellectual enhancement. 2) Obstacles faced by Bengokcraft 

in empowering the community in the form of decreased community participation 

which was overcome by expanding the empowerment and strengthening network, 

inadequate tools which were resolved by using alternative tools for pressing, and 

the existence of Covid-19 which was defeated by producing masks. 3) The 

impacts experienced by the community after participating in the empowerment 

carried out by Bengokcraft are social impacts in the form of having high social 

values, increasing interaction, and expanding relationships. Then the economic 

effect on reducing unemployment and increasing income, as well as a cultural 

impact in the way of a new culture related to community economic activities. 

Suggestions for the village government to contribute to the empowerment carried 

out by Bengokcraft, for the Bengokcraft it can add personalities in empowerment 

activities. The community can actively participate in the empowerment carried out 

by Bengokcraft. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang salah satu 

desa yang terletak di sebelah timur Rawa Pening. Rawa Pening merupakan 

ekosistem perairan tawar yang ada di Jawa Tengah dan di kelilingi oleh empat 

kecamatan yang meliputi kecamatan Tuntang, Ambarawa, Banyubiru dan 

Bawen (Soeprobowati, 2011). Rawa Pening memiliki banyak potensi yang 

menjadikan masyarakat di sekelilingnya menggantungkan hidup dari potensi 

yang ada, termasuk masyarakat Desa Kesongo. Salah satu potensi besar yang 

ada di Desa Kesongo karena letaknya yang dekat dengan Rawa Pening yaitu 

eceng gondok. Eceng gondok yang ada di Desa Kesongo sangat melimpah.  

Eceng gondok yang melimpah memiliki dampak negatif sekaligus 

dampak positif. Banyaknya eceng gondok yang tumbuh di rawa memiliki 

dampak negatif karena menjadi penghalang sinar matahari untuk masuk ke 

dalam air yang disebabkan oleh sifat eceng gondok yang menutupi air. Hal 

tersebut mengakibatkan kandungan oksigen dalam air menjadi berkurang. 

Selain itu pertumbuhan eceng gondok yang cepat juga dapat mengganggu 

eksosistem rawa (Yonathan, 2013). Di sisi lain, dampak positif dari eceng 

gondok yaitu memiliki kegunaan sebagai pembersih air yang tercemar oleh 

limbah, baik limbah organik, limbah anorganik maupun logam berat serta 

mengurangi tingkat tingginya kekeruhan air (Valentina, dkk 2013).  
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Melimpahnya eceng gondok di Desa Kesongo membawa dampak 

positif bagi sebagian masyarakat Desa Kesongo karena dijadikan sebagai 

sumber mata pencaharian oleh sebagian masyarakat Desa Kesongo. Sebagian 

masyarakat Desa Kesongo memanfaatkan potensi eceng gondok yang 

melimpah tersebut dengan cara mengambil dari rawa kemudian di jual secara 

mentah. Ada masyarakat yang menjual eceng gondok secara mentah dengan 

keadaan masih basah yang baru diambil dari rawa kemudian dijual langsung 

secara gelondongan kepada pengepul dan ada juga yang menjual secara kering. 

Eceng gondok yang dijual kering diolah dengan cara dijemur selama satu 

sampai dua minggu, disesuaikan dengan cuaca. Eceng gondok yang sudah 

kering tersebut kemudian dijual secara kiloan. 

Harga jual eceng gondok dengan keadaan mentah sangat murah, yaitu 

Rp 25.000/gelondong untuk eceng gondok basah dan Rp 5.000/kg untuk eceng 

gondok kering. Hal tersebut tidak sebanding dengan usaha sebagian 

masyarakat dalam mengambil eceng gondok di rawa. Dalam pengambilan 

eceng gondok di rawa, masyarakat membutuhkan waktu yang lama dan juga 

beresiko terhadap keselamatannya (Setyaji dalam Sustainable Profile, 2019).  

Harga jual eceng gondok mentah berbanding terbalik dengan harga jual eceng 

gondok yang sudah diolah menjadi sesuatu. Eceng gondok yang diolah menjadi 

sesuatu memiliki nilai ekonomi tinggi (Susilowati, 2012). 

Masyarakat Desa Kesongo seharusnya memanfaatkan eceng gondok 

secara optimal dengan cara mengolah eceng gondok menjadi sesuatu yang 

memiliki nilai tinggi. Salah satunya dengan cara mengolah eceng gondok 
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menjadi berbagai macam kerajinan (Puspitasari, dkk 2012). Namun pada 

kenyataannya masyarakat Desa Kesongo hanya memanfaatkan eceng gondok 

dengan dijual secara mentah kepada pengepul. Masyarakat tidak 

memanfaatkan potensi eceng gondok yang melimpah tersebut menjadi sesuatu 

yang lebih inovatif dan kreatif  yang memiliki nilai estetika  dan memiliki nilai 

ekonomis yang lebih tinggi (Setyaji dalam Sustainable Profile, 2019). 

Sehingga dari hal demikian menyebabkan perekonomian masyarakat Desa 

Kesongo tidak mengalami peningkatan.  

Dari adanya perekonomian masyarakat Desa Kesongo yang tidak 

mengalami peningkatan akibat pemanfaatan eceng gondok yang kurang 

optimal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kesongo, muncul suatu ide dari 

salah satu warga Desa Kesongo untuk memberdayakan dan menggerakan 

masyarakat. Bentuk pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan 

eceng gondok menjadi kerajinan. Kegiatan pemberdayaan ini bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Kesongo. Fokus utama dan sumber 

utama dalam penggerakan atau pemberdayaan masyarakat adalah manusia, 

artinya manusia tidak hanya sebagai obyek namun juga sebagai subyek 

pembangunan (Darmayanti, 2015). Dalam hal ini, warga Desa Kesongo yang 

menggerakan dan melakukan pemberdayaan adalah subyek pembangunan 

sedangkan masyarakat Desa Kesongo yang diberdayakan dan digerakkan 

adalah obyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat Desa Kesongo 

dilakukan untuk membangun kreatifitias masyarakat dalam pemanfaatan eceng 

gondok secara optimal yaitu dengan cara menjadikan eceng gondok sebagai 
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kerajinan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sehingga dengan demikian dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kesongo dan meningkatkan 

taraf hidup masyarakat Desa Kesongo.  

Pemanfaatan enceng gondok menjadi bermacam produk atau kerajinan 

telah dilakukan oleh banyak masyarakat di berbagai daerah (Naji’ah dan 

Badriyah, 2016). Banyak masyarakat yang melihat eceng gondok sebagai suatu 

potensi yang dapat memberikan banyak kebermanfaatan. Melalui pengelolaan 

yang tepat, eceng gondok dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi sesuatu yang 

bernilai, eceng gondok dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi kerajinan yang 

bernilai ekonomis, seperti kerajinan tas (Wardiah, dkk 2019). Hal demikian 

juga yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Kesongo dengan menggerakan 

masyarakat untuk memanfaatkan potensi eceng gondok yang melimpah 

menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika dan nilai ekonomi tinggi 

dengan membentuk Bengokcraft. 

Bengokcraft merupakan salah satu UMKM yang masuk ke dalam 

kategori usaha kecil yang dikembangkan oleh salah satu masyarakat di Desa 

Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 usaha kecil merupakan usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, Bengokcraft 
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dibentuk oleh salah satu masyarakat Desa Kesongo untuk memberdayakan 

masyarakat. Bengokcraft didirikan sebagai sarana untuk mengembangkan 

kreativitas masyarakat Desa Kesongo melalui pemanfaaatan eceng gondok 

menjadi kerajinan yang menghasilkan nilai jual tinggi. Sehingga dengan 

demikian diharapkan dapat mengembangkan ekonomi dan meningkatkan taraf 

hidup masyarakat Desa Kesongo (Setyaji dalam Sustainable Profile, 2019). 

Berdasarkan penjelasan di atas, hal yang menarik yaitu bahwa 

Bengokcraft melakukan pemberdayaan dan mengembangkan kreativitas 

masyarakat Desa Kesongo dalam pemanfaatan eceng gondok menjadi suatu 

karya berupa kerajinan yang memiliki nilai jual. Namun dalam suatu 

pemberdayaan terdapat berbagai macam proses, hambatan atau kendala dan 

tantangan, sehingga dibutuhkan suatu peran dan cara yang tepat untuk 

menggerakan masyarakat agar pemberdayaan tersebut dapat direalisasikan 

dengan baik dan dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu, peneliti melakukan 

penelitian mengenai peran Bengokcraft dalam pemberdayaan masyarakat, 

peran yang dimaksud berkaitan dengan proses dan kendala dalam 

pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft serta dampak yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat Desa Kesongo setelah ikut pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft dengan judul “Peran Bengokcraft dalam 

Memberdayakan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Eceng Gondok di 

Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang”. 

 

 



6 
 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft pada 

masyarakat Desa Kesongo? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bengokcraft dalam memberdayakan 

masyarakat Desa Kesongo dan bagaimana cara mengatasinya? 

3. Bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami oleh 

masyarakat Desa Kesongo setelah mengikuti pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

pada masyarakat Desa Kesongo 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bengokcraft dalam 

memberdayakan masyarakat Desa Kesongo dan cara mengatasinya 

3. Untuk mengetahui dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami oleh 

masyarakat Desa Kesongo setelah mengikuti pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft 
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D. Manfaat 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan berguna dan mampu memberikan 

sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu 

disiplin ilmu sosiologi dan antropologi terutama berkaitan dengan 

mata kuliah sosiologi ekonomi dan mata kuliah pemberdayaan 

masyarakat. 

b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembelajaran sosiologi 

yang berkaitan dengan materi kelas XII kurikulum 2013 mengenai 

Strategi Pemberdayaan Komunitas Berbasis Kearifan Lokal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu membangun 

partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemberdayaan dan 

mengembangkan kreativitas masyarakat terutama dalam pemanfaatan 

dan pengelolaan eceng gondok 

b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi dalam penerapan strategi pemberdayaan pada masyarakat 
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E. Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini diberikan batasan istilah mengenai hal-hal yang 

akan dikaji dan diteliti. Guna mempermudah pemahaman serta membatasi 

permasalahan yang dicari. 

1. Peran 

Menurut Lantaeda, dkk (2017), peran adalah pengaruh yang 

diharapkan dan pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan 

sosial. Peran akan terjadi jika ada suatu tindakan dan kesempatan. Peran 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh 

Bengokcraft dalam memberdayakan masyarakat Desa Kesongo untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. 

2. Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Darmayanti (2015), pemberdayaan merupakan 

pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development) 

yang menempatkan manusia sebagai sumber utama dan fokus utama, 

sehingga manusia tidak hanya sebagai objek namun juga sebagai subyek 

pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kemandirian masyarakat. 

Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan 

pada masyarakat Desa Kesongo dengan tujuan agar menjadi masyarakat 

yang mandiri dan berkembang. 

3. Eceng Gondok 

Menurut Ratnani, dkk (2011),  eceng gondok adalah gulma 

perairan yang berkembang biak secara cepat dan mampu menyesuaikan 



9 
 

 

diri terhadap lingkungan. Eceng gondok yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah enceng gondok yang ada di Rawa Pening yang dimanfaatkan 

menjadi kerajinan oleh masyarakat Desa Kesongo melalui Bengokcraft. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang pemberdayaan dan pemanfaatan eceng gondok di 

Indonesia sudah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Ada berbagai macam 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemberdayaan maupun 

mengenai pemanfaatan eceng gondok. Meskipun banyak peneliti yang sudah 

meneliti tentang pemberdayaan maupun pemanfaatan eceng gondok, namun 

penelitian-penelitian terdahulu tersebut terdiri dari berbagai macam judul. 

Keragaman judul penelitian tetap disesuaikan dengan fokus masalah dalam 

penelitian. Telaah hasil penelitian dapat dilihat berdasarkan sudut pandang, 

metode, serta temuan di lapangan. Ada berbagai macam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti mengenai pemberdayaan dan pemanfaatan eceng 

gondok, diantaranya sebagai berikut. 

1. Pemanfaatan Eceng Gondok 

Eceng gondok merupakan komoditi perairan yang mempunyai 

selulosa tinggi, tanaman eceng gondok tumbuh secara cepat sehingga dapat 

merusak ekosistem perairan. Akan tetapi dengan adanya pemanfaatan eceng 

gondok dapat menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi (Hendra, 2011). 

Bagi orang kreatif dan inovatif eceng gondok dapat dimanfaatkan 

sehingga mendapat keuntungan komersial sekaligus memelihara kelestarian 

lingkungan (Alfarokhi, 2016). Keuntungan komersial yang di dapat berupa 

peningkatan perekonomian masyarakat dan sumber penghasilan dari hasil 
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pengolahan dan pemanfaatan eceng gondok, sedangkan keuntungan 

lingkungannya yaitu mengurangi banyaknya gulma di rawa 

(Retnoningrum,2014). 

Dari segi kerajinan eceng gondok dapat diolah dan dimanfaatkan 

menjadi sesuatu yang berguna dan memiliki nilai fungsi maupun nilai 

ekonomis. Pertama, eceng gondok dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan 

tangan (Wolok, dkk 2019). Kerajinan tangan yang berupa kerajinan 

anyaman seperti dompet, tas, dan tempat tisu (Pangkey, 2017).  Kedua, 

eceng gondok juga dapat diolah menjadi kerajinan tangan yang berupa 

rompi pakaian (Hasanah, 2018). Untuk memaksimalkan produksi kerajinan 

tangan dari eceng gondok diperlukan alat pengering untuk mempermudah 

produksi (Irianto, dkk 2017). 

Dari segi ilmu biologi, yang pertama Utomo (2016) menjelaskan 

bahwa sumber energi dari eceng gondok dapat diolah dan dimanfaatkan 

menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak 

dan untuk penerangan. Kedua, limbah eceng gondok yang diolah dan 

dicampur dengan limbah ikan dapat menghasilkan bahan baku pakan ikan 

yang memiliki nilai ekonomis atau nilai jual (Fitarani, dkk 2018). Selain 

menjadi pakan ikan, eceng gondok juga dapat diolah dan dimanfaatkan 

menjadi pakan ternak terutama pakan ternak unggas (Surati, 2013) 

Ketiga, eceng gondok dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik. 

Pupuk yang dapat digunakan untuk penyuburan jenis tumbuhan sayuran 

seperti tomat, cabe, terong, bayam serta tumbuhan buah-buahan dan lainnya 
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(lestari, dkk 2018). Pembuatan eceng gondok menjadi pupuk organik pun 

cukup mudah yaitu dengan cara eceng gondok dicacah kemudian dicampur 

dengan 10% dedak halus dan ditambahkan decomposer. 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pemanfaatan eceng gondok. 

Dapat disimpulkan bahwa eceng gondok yang diolah menjadi kerajinan 

memiliki nilai ekonomis. Selain itu eceng gondok juga dapat dimanfaatkan 

sebagai biogas serta dapat diolah menjadi pakan ikan, pakan ternak, dan 

sebagai pupuk organik. 

Penjelasan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan eceng gondok 

berkaitan dengan penelitian ini. Letak keterkaitannya yaitu penelitian ini 

juga meneliti mengenai pemanfaatan eceng gondok menjadi kerajinan 

tangan, seperti tas, sandal, keranjang, case handphone, topi, karpet, vas 

bunga, tempat tissue, buku dan lainnya yang dilakukan melalui 

pemberdayaan masyarakat di Desa Kesongo dan digerakan oleh 

Bengokcraft. 

2. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan adalah inti dari suatu kegiatan pembangunan. Dalam 

melakukan dan menjalankan suatu pemberdayaan diperlukan suatu cara atau 

strategi agar pemberdayaan dapat direalisasikan dengan tepat.  Selain itu 

pemberdayaan tidak dapat dijalankan jika tidak ada partisipasi masyarakat. 

Keberhasilan dari suatu pembangunan di tentukan dari tingkat partisipasi 

mayarakat, masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan akan tetapi 

juga sebagai subyek pembangunan (Daraba, 2017). Oleh karena itu 
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dibutuhkan dua unsur tersebut untuk menjalankan suatu pemberdayaan yaitu 

cara atau strategi dalam pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dalam 

suatu pemberdayaan.  

Pentingnya unsur partisipasi masyarakat dalam suatu pemberdayaan, 

maka diperlukan usaha yang maksimal dalam proses pemberdayaan agar 

tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Untuk memaksimalkan partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan diperlukan suatu pendampingan 

(Bancin, 2011). Akan tetapi berbeda dengan yang dijelaskan Dewi, dkk 

(2013) ia menjelaskan bahwa masyarakat seharusnya diberikan ruang 

kebebasan dalam suatu pemberdayaan, karena selama ini partisipasi yang 

dilakukan masyarakat hanya berdasarkan perintah dari pemerintah sehingga 

masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam berpartisipasi. 

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat 

dalam suatu pemberdayaan. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh 

faktor ekonomi, sosial, dan demografi (Nurkatamso dan Listyaningsih, 

2013). Masyarakat yang memiliki ekonomi dan sosial tinggi cenderung 

memiliki tingkat partisipasi tinggi, sedangkan masyarakat yang memiliki 

ekonomi rendah partisipasinya lebih rendah karena terhambat oleh 

perekonomiannya.  Selain itu faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat 

partisipasi masyarakat berupa faktor usia dan faktor pendidikan (Fitriyanti 

dan Sadono 2013). 

Unsur penting lainnya yaitu cara atau strategi pemberdayaan yang 

merupakan unsur untuk tercapainya keberhasilan dari adanya 



14 
 

 

pemberdayaan. Terdapat berbagai macam cara atau strategi dalam 

pemberdayaan. Salah satunya melalui UMKM, karena UMKM dapat 

berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan. Sehingga UMKM merupakan 

media untuk menggerakan masyarakat, mengembangkan masyarakat, serta 

memandirikan masyarakat yang dapat menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk memajukan dan 

mengembangkan pemberdayaan melalui UMKM. Upaya-upaya tersebut 

dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Faktor – faktor yang dapat 

menunjang dan mendukung pemberdayaan melalui UMKM diantaranya 

yaitu pemahaman budaya dalam masyarakat, perkembangan teknologi, 

peran pemerintah, serta dukungan dari masyarakatnya (Pamungkas, 2010). 

Selain itu pemberdayaan melalui UMKM dapat maju dan berkembang 

dengan dilakukannya program binaan UMKM, di dalam program binaan 

tersebut ada kerja sama dan kolaborarsi yang dilkakukan oleh lembaga 

pemerintahan, lembaga sosial masyarakat, dan perguruan tinggi dalam 

melakukan binaan terhadap UMKM (Sunariani, 2017).  Pembinaan UMKM 

diperlukan agar permasalahan yang ada dalam UMKM dapat diatasi. 

Sehingga pemberdayaan dapat dilakukan dengan baik. 

Hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Sunariani, menurut 

Hamid dan Susilo (2011) pengembangan UMKM diperlukan dukungan dari 

stake holders, dalam hal ini adalah dari asosiasi perguruan tinggi, 

pengusaha, intansi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten (kota) dan 

provinsi. Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator dalam 
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pengembangan UMKM, tugas fasilitator yaitu memberikan kemampuan 

kepada UMKM dengan berbagai macam cara agar UMKM dapat mencapai 

tujuan (Putra, 2015). Selain bekerjasama dengan pemerintah, dalam 

pengembangan UMKM juga harus bekerjasama dengan sektor swasta 

(Ananada dan Susilowati 2017). Seperti halnya pengusaha sebagai media 

kerjasama untuk memperluas usaha. 

UMKM juga dapat dikembangkan melalui pengembangan inovasi 

produk serta menerapkan modal sosial dalam mengembangkan UMKM agar 

dengan modal sosial tersebut dapat memperluas jaringan dan kemitraan 

yang luas, sehingga UMKM berkembang (Setyanto, dkk 2015). Modal 

sosial dilakukan untuk meningkatkan kerjasama untuk menjaga kontuinitas 

UMKM (Hubeis, dkk 2015).  

Selain itu, pengembangan UMKM dapat direalisasikan dengan 

adanya pembiayaan dari bank, dalam hal ini peran bank dalam pembiayaan 

UMKM berpengaruh terhadap hasil produksi UMKM. Sehingga perbankan 

secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, 

penyerapan tenaga kerja, serta menjaga kestabilan perekonomian (Amah, 

2013). 

Pengembangan UMKM juga dapat dilakukan dari aspek pemasaran. 

Pengembangan pemasaran UMKM dilakukan dengan cara perluasan 

jaringan melalui studi  banding dan pameran serta melalui online marketing 

(Daroin, 2015), Online marketing dilakukan dengan memanfaatkan 
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teknologi informasi dan media sosial seperti e-marketplace serta aplikasi 

instragam dan facebook (Marka, dkk 2018). 

Selain melalui UMKM juga terdapat cara atau strategi lain dalam 

melakukan suatu pemberdayaan masyarakat. Cara atau strategi lainnya yaitu 

pertama diawali dengan penyadaran terhadap potensi yang dimiliki 

masyarakat yang kemudian mendorong masyarakat tersebut untuk dapat 

berpartisipasi dalam lingkup yang lebih luas (Erwin, 2015)  . Hal yang sama 

juga diungkap oleh Prawoto (2012) ia menjelaskan bahwa cara atau strategi 

dalam pemberdayaan dilakukan dengan menganalisis potensi yang dimiliki 

dan kemudian mengembangkan potensi dengan berbasis memandirikan 

masyarakat. Keduanya sama-sama diawali dengan potensi yang dimiliki 

yang kemudian dilanjut dengan mengembangkan potensi dan melibatkan 

masyarakat dalam pengembangan potensi tersebut. 

Kedua, pemberdayaan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan 

cara menggunakan modal sosial, kearifan lokal, serta jaringan perangkat 

pelayanan sosial dengan mengutamakan manajemen jaringan (Dasuki, 

2016). Ketiga hal tersebut sangat penting dan menjadi kunci dalam 

pelaksanaan pemberdayaan. Hal tersebut hampir sama dengan yang 

dijelaskan oleh Blesia dan Ratang (2016) bahwa kearifan lokal digunakan 

dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Begitupun dengan pendapat Prasetyo, dkk (2019) dalam 

mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menggunakan 

pendekatan kekayaan lokal dan kearifan lokal. Pendekatan tersebut 
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merupakan strategi yang tepat karena berkaitan dengan struktural dan 

budaya yang dapat menyukseskan pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Pemberdayaan yang dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal 

memiliki lima strategi yang harus diperhatikan diantaranya menghormati 

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, komitmen global terhadap 

pembangunan sosial masyarakat adat, meniadakan marginalisasi masyarakat 

asli dalam pembangunan nasional, pelestarian lingkungan dan menghindari 

keterdesakan komunitas asli, memperkuat nilai-nilai kearifan masyarakat 

dengan mengintegrasikannya (Saharuddin, 2019). Hal demikian sama 

halnya dengan yang dijelaskan oleh Putranto (2016) bahwa pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan kearifan lokal harus memperhatikan beberapa hal 

diantaranya menghargai pengetahuan lokal, menghargai kebudayaan lokal, 

menghargai sumber daya lokal, menghargai ketrampilan lokal, menghargai 

proses lokal, dan bekerja dalam solidaritas. Pada dasarnya pemberdayaan 

berbasis kearifan lokal mengandung arti yaitu meletakan nilai-nilai setempat 

sebagai input penanggulangan kemiskinan (Martono, dkk 2020) 

Ketiga, Citra (2017)  menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat 

dilakukan dengan dimulainya pengelolaan sumber daya yang kemudian di 

dalam pengelolaan sumber daya tersebut di dalamnya terdapat strategi 

pemberdayaan. Strategi pemberdayaan melalui pengelolaan sumber daya 

tersebut dengan menggunakan analisis SWOT yang berupa strategi 

kekuatan dan kesempatan (S dan O), strategi kelemahan dan kesempatan (W 
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dan O), strategi kekuatan dan ancaman (S dan T), dan strategi kelemahan 

dan ancaman (W dan T). Strategi pemberdayaan yang dilakukan dengan 

menggunakan analisis SWOT didasarkan dengan faktor-faktor lingkungan 

yang strategis (Tampubolon, 2018) . 

Keempat, Green (2016) menjelaskan bahwa cara atau strategi dalam 

membangun dan memberdayakan masyarakat harus menggunakan 

pendekatan. Pendekatan yang dimaksud meliputi arahan dan swadaya 

(kemampuan). Kelima, Maring dan Prakosawati (2019) berpendapat bahwa 

pembangunan atau pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan sosial budaya, pendekatan tersebut dilakukan untuk 

menghindari kontraksi sosial yang berupa penolakan warga serta resistensi 

masyarakat. Menggunakan pendekatan sosial budaya merupakan usaha 

untuk membangun respon baik dari masyarakat, karena pembangunan atau 

pemberdayaan yang dilakukan dengan memperhatikan dan melihat budaya 

yang ada dalam masyarakat.  

Keenam, Sopandi (2010) menjelaskan bahwa strategi utama dalam 

pemberdayaan yaitu strategi conservative. Strategi conservative merupakan 

strategi untuk memaksimalkan peluang dengan meminimalisir kelemahan. 

Terakhir, strategi pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara melibatkan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengikutsertakan masyarakat 

lokal untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan dan mendapat manfaat dari 

kegiatan pemberdayaan, serta pemberian pendidikan dan pelatihan kepada 

masyarakat lokal (Rahayu, dkk 2016)  . Hal tersebut hampir sama dengan 
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yang dijelaskan oleh Sutiyo dan Nurdin (2015) bahwa dalam proses 

pemberdayaan dan pembangunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat 

dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini pelibatan masyarakat 

dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sehingga hal 

tersebut akan meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Pemberdayaan yang dijelaskan diatas berkaitan dengan penelitian 

ini. Letak keterkaitannya yaitu penelitian ini juga mencoba meneliti 

mengenai pemberdayaan masyarakat yang berupa peran Bengokcraft dalam 

memberdayakan masyarakat di Desa Kesongo. Peran yang dimaksud 

berkaitan dengan proses, cara atau strategi, kemudian mengenai kendala 

yang dihadapi oleh Bengokcraft dan cara mengatasinya, serta  mengenai 

dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami oleh masyarakat Desa 

Kesongo setelah mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft. 

Penelitian-penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian lainnya yaitu meneliti tentang pemberdayaan. Persamaan 

lainnya penelitian ini dengan penelitian lainnya terletak pada metode 

penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya terletak pada 

lokasi,subyek, dan materinya. Lokasi penelitian ini terletak di Desa 

Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Subyek dari penelitian 
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ini adalah Masyarakat Desa Kesongo yang terdiri dari pendiri dan pengelola 

Bengokcraft serta masyarakat Desa Kesongo yang mengikuti pemberdayaan 

yang dilakukan  Bengokcraft. Sedangkan materi atau fokus dari penelitian 

ini adalah proses pemberdayaan yang dilakukan oleh  Bengokcraft pada 

masyarakat Desa Kesongo, kendala yang dihadapi oleh Bengokcraft dalam 

memberdayakan masyarakat Desa Kesongo dan cara mengatasinya, serta 

dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami oleh masyarakat Desa 

Kesongo setelah mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft. 

 

B. Landasan Teoretik 

Penelitian yang berjudul “Peran Bengokcraft dalam Memberdayakan 

Masyarakat melalui Pemanfaatan Eceng Gondok di Desa Kesongo Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang” ini akan dianalisis menggunakan konsep 

pemberdayaan. Analisis difokuskan dalam tiga rumusan masalah diantaranya 

adalah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat Desa Kesongo yang 

dilakukan oleh Bengokcraft, apa saja kendala yang dihadapi oleh Bengokcraft 

dalam memberdayakan masyarakat Desa Kesongo dan bagaimana cara 

mengatasinya, serta bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang 

dialami oleh masyarakat Desa Kesongo setelah mengikuti pemberdayaan 

Bengokcraft. 
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1. Konsep Pemberdayaan  

Sulistiyani (2017 : 77) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu 

proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau kemampuan 

atau proses pemberian daya atau kemampuan dari pihak yang berdaya terhadap 

orang yang kurang berdaya.  

“Proses” yang dimaksud adalah suatu tindakan atau langkah yang 

dilakukan untuk mengubah masyarakat yang belum berdaya atau kurang 

berdaya menjadi masyarakat yang berdaya. Proses tersebut dilakukan secara 

bertahap untuk mengubah masyarakat lemah atau tidak berdaya baik dari 

knowledge, attitude, dan practice (KAP) menuju masyarakat yang mandiri 

yang memiliki penguasaan pengetahuan, sikap perilaku sadar, dan kecakapan 

ketrampilan yang baik (Sulistiyani, 2017 : 77). 

Pengertian pemberdayaan Sulistiyani (2017) merujuk dari pengertian 

pemberdayaan menurut Prijono dan Pranarka (dalam Sulistiyani, 2017) yang 

mengatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti yang meliputi to give 

power or authority yang artinya memberikan kekuasaan kepada pihak yang 

kurang berdaya serta to give ability to or enable yang artinya memberikan 

kemampuan atau keberdayaan. Dari pendapat Prijono dan Pranaka mengenai 

pemberdayaan tersebut, Sulistiyani mengemukakan bahwa pemberdayaan 

adalah proses pemberian daya dari pihak yang berdaya kepada masyarakat 

yang kurang atau tidak berdaya dengan tiga unsur yaitu knowledge, attitude, 

dan practice (KAP). 
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Adapun beberapa tahap dalam pemberdayaan. Tahap-tahap tersebut 

diantaranya (Sulistiyani, 2017 : 83)  : 

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan 

dalam proses pemberdayaan. Pihak pemberdaya menciptakan prakondisi 

agar proses pemberdayaan efektif. Penyadaran dilakukan untuk 

merangsang kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memperbaiki 

diri dan menciptakan masa depan yang lebih baik. 

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan 

kecakapan ketrampilan merupakan tahap masyarakat menjalani proses 

belajar tentang pengetahuan dan kecakapan ketrampilan. Tahap ini 

menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan ketrampilan. 

3. Tahap peningkatan intelektual merupakan tahap pengayaan atau 

peningkatan intelektualis yang diperlukan agar membentuk masyarakat 

yang mandiri. 

Tahap-tahap pemberdayaan Sulistiyani tersebut merujuk dari 

pernyataan Sumodiningrat (dalam Sulistiyani, 2017 : 82) yang menyatakan 

bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, akan tetapi sampai target 

masyarakat mampu untuk mandiri, kemudian dilepas untuk mandiri walaupun 

dari jauh dipantau dan dijaga agar tidak jatuh lagi. Hal demikian artinya bahwa 

pemberdayaan merupakan proses belajar untuk mencapai status mandiri. Dari 

pendapat Sumodiningrat mengenai pemberdayaan tersebut yang merupakan 

proses belajar, maka Sulsitiyani menyatakan bahwa pemberdayaan yang 

merupakan proses belajar tersebut dilakukan melalui beberapa tahap 
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diantaranya tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi, 

serta tahap peningkatan intelektual. 

Terdapat banyak pendapat dari banyak tokoh mengenai konsep 

Pemberdayaan. Namun dari banyak pendapat tokoh mengenai konsep 

pemberdayaan beserta indikator dan tahapannya, peneliti lebih memilih konsep 

pemberdayaan dari Sulistiyani, karena konsep pemberdayaan dari Sulistiyani 

dilihat lebih tepat untuk menganalisis penelitian “Peran Bengokcraft dalam 

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Eceng Gondok di Desa 

Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang”. Hal tersebut dilihat dari 

beberapa indikator konsep pemberdayaan Sulistiyani. 

Indikator yang digunakan peneliti dalam menganalisis penelitian “Peran 

Bengokcraft dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Eceng 

Gondok di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang” ini 

adalah pengertian konsep pemberdayaan Sulistiyani yang mengatakan bahwa 

pemberdayaan merupakan suatu proses menuju berdaya atau proses untuk 

memperoleh daya atau kemampuan atau proses pemberian daya atau 

kemampuan dari pihak yang berdaya kepada pihak yang kurang berdaya. 

Proses yang dimaksud adalah tindakan atau langkah yang dilakukan secara 

bertahap diantaranya knowledge, attitude, dan practice (KAP). Dalam hal ini 

kaitannya adalah dimana Bengokcraft ini sebagai orang yang berdaya atau 

memiliki daya yang memberikan daya atau kemampuan kepada masyarakat 

Desa Kesongo yang kurang berdaya. Pemberian daya atau kemampuan yang 

diberikan Bengokcraft kepada masyarakat Desa Kesongo tersebut melalui suatu 
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proses yang merujuk pada suatu tindakan atau langkah. Tindakan atau langkah 

dalam proses pemberian daya yang diberikan Bengokcraft tersebut meliputi 

knowledge, attitude, practice. 

Penelitian ini juga berkaitan dengan tahap-tahap pemberdayaan 

Sulistiyani yang meliputi tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap 

transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan kecakapan 

ketrampilan, tahap peningkatan intelektual. Rumusan pertama mengenai proses 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft pada masyarakat Desa 

Kesongo berkaitan dengan tahap pemberdayaan Sulistiyani. Maksudnya proses 

pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft dengan melalui tahap penyadaran 

kepada masyarakat Desa Kesongo mengenai potensi yang dimiliki berupa 

eceng gondok, tahap transformasi kemampuan pengetahuan berupa wawasan 

dan ketrampilan dengan memberikan pengetahuan mengenai eceng gondok 

termasuk pemanfaatan eceng gondok yang dapat diolah menjadi kerajinan dan 

memberikan pelatihan tentang pemanfaatan eceng gondok menjadi kerajinan, 

tahap peningkatan intelektual Bengokcraft memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai pemasaran, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki wawasan 

yang luas mengenai eceng gondok dan memiliki ketrampilan dalam membuat 

kerajinan, akan tetapi mereka juga mengetahui pemasarannya. Hal tersebut 

dilakukan agar membentuk masyarakat pada kemandirian. 

Rumusan masalah kedua mengenai kendala yang dihadapi oleh 

Bengokcraft dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat Desa Kesongo 

berkaitan dengan tahap-tahapan pemberdayaan dari Sulistiyani. Hal tersebut 
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dikarenakan proses pemberdayaan masyarakat Desa Kesongo yang dilakukan 

oleh Bengokcraft melalui tahap-tahapan pemberdayaan Sulistiyani. Sehingga 

kendala yang ditemukan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft sangat berkaitan erat dengan tahapan Sulistiyani karena 

berpatokan terhadap tahap-tahap pemberdayaan Sulistiyani.  

 Letak keterkaitan dengan rumusan ketiga yaitu dampak sosial, 

ekonomi, dan budaya masyarakat Desa Kesongo setelah mengikuti 

pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft dapat dikaitkan dengan tahapan 

Sulistiyani mengenai tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap 

transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan kecakapan 

ketrampilan, tahap peningkatan intelektual. Jadi tahapan pemberdayaan yang 

dilakukan Bengokcraft dengan aspek penyadaran, pemberian pengetahuan dan 

peningkatan intelektual membawa pengaruh atau dampak terhadap kehidupan 

sosial, ekonomi,dan budaya masyarakat Desa kesongo setelah mengikuti 

pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft. 

2. Teori Peran 

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu.  

Menurut khantz dan Kahn (dalam Soekanto, 2001) teori peran menekankan 

sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sosial sesuai 

dengan posisinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran berfokus 

pada peran yang individu atau seseorang mainkan. Setiap peran adalah 

seperangkat hak, kewajiban dan harapan seseorang untuk menghadapi dan 

memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang 
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berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi serta perilaku individu adalah 

konteks tertentu berdasarakan posisi sosial dan faktor lainnya. 

Dari hal yang dikemukakan di atas, kaitannya teori peran dengan 

penelitian ini yaitu untuk melihat peran yang dilakukan oleh Bengokcraft 

dalam memberdayakan masyarakat Desa Kesongo yang meliputi peran yang 

dilakukan oleh Bengokcraft dalam proses pemberdayaan pada masyarakat Desa 

Kesongo, kendala yang dihadapi Bengokcraft dalam menjalankan perannya 

dalam proses pemberdayaan, serta dampak yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat Desa Kesongo yang berkaitan dengan dampak sosial, ekonomi, dan 

budaya setelah adannya peran yang dilakukan oleh Bengokcraft dalam 

memberdayakan masyarakat Desa Kesongo. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian menjadi media untuk 

menjelaskan dan menguraikan suatu penelitian. Dalam kerangka berfikir 

terdapat kajian yang diteliti, faktor dan hubungan dari kajian yang diteliti. 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menjelaskan mengenai peran 

Bengokcraft dalam memberdayakan masyarakat Desa Kesongo Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang melalui pemanfaataan eceng gondok. 
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Bagan 1. Kerangka Berpikir Penelitian Peran Bengokcraft dalam 

Pemberdayan Masyarakat melalui Pemanfaatan Eceng Gondok 

 

Kerangka berfikir di atas menjelaskan bahwa penelitian ini 

menggunakan alur yang sesuai dengan latar belakang masalah yang dikaji 

dalam penelitian. Berdasarkan kerangka berfikir tersebut sumber daya alam 

SDA eceng gondok yang melimpah 

Bengokcraft 

Pemberdayaan masyarakat Desa Kesongo 

Proses 

pemberdayaan 

masyarakat yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

Kendala yang dihadapi 

Bengokcraft dalam 

memberdayakan masyarakat 

dan cara mengatasinya 

 

Dampak sosial, 

ekonomi, budaya 

setelah mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

 

Konsep Pemberdayaan  

Sumber perekonomian masyarakat  

(tidak mengalami peningkatan) 

Teori Peran 
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(SDA) eceng gondok sangat melimpah dan menjadi potensi di Desa Kesongo. 

Eceng gondok tersebut dijadikan sebagai sumber perekonomian masyarakat 

Desa Kesongo, akan tetapi pemanfaatan eceng gondok yang dilakukan 

masyarakat Desa Kesongo belum maksimal karena hanya dijual secara mentah. 

Harga dari eceng gondok yang dijual secara mentah pun sangat rendah, 

sehingga mengakibatkan perekonomian masyarakat Desa Kesongo tidak 

mengalami peningkatan. Dari hal tersebut muncul ide dari salah satu warga 

Desa Kesongo untuk memberdayakan masyarakat melalui usaha kecil yang 

bernama Bengokcraft.  

Pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft melalui pemanfaatan dan 

pengelolaan eceng gondok menjadi kerajinan. Pemberdayaan tersebut 

dilakukan dengan berbagai macam proses dan tahapan. Di dalam proses 

pemberdayaan tersebut terdapat kendala yang dihadapi. Selain itu 

pemberdayaan tersebut juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, 

maupun budaya masyarakat Desa Kesongo yang ikut dalam pemberdayaan 

yang dilakukan Bengokcraft. Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep 

pemberdayaan dari Sulistiyani dan teori peran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan suatu metode dalam meneliti suatu obyek, peristiwa atau kondisi 

yang bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual, 

dan akurat (Nazir, 2014). Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan data secara detail 

dan lengkap yang kemudian diolah menjadi kata sehingga membentuk sebuah 

deskripsi, karena penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai peran yang 

dilakukan oleh Bengokcraft dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kesongo 

yang berkaitan dengan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

terhadap masyarakat Desa Kesongo, kendala yang dihadapi oleh Bengokcraft 

dalam memberdayakan masyarakat Desa Kesongo dan bagaimana cara 

mengatasinya, serta dampak sosial, ekonomi dan budaya yang dialami oleh 

masyarakat Desa Kesongo setelah mengikuti pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Bengokcraft. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi yang digunakan 

peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Kesongo 
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Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Alasan peneliti memilih melakukan 

penelitian di Desa Kesongo dilatarbelakangi oleh hal berikut : 

1. Potensi eceng gondok yang melimpah yang dapat dimanfaatkan menjadi 

sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. 

2. Proses pemanfaatan eceng gondok menjadi sesuatu yang memiliki 

ekonomis tinggi melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 

usaha kecil yang bernama Bengokcraft. 

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di Desa Kesongo untuk 

mengetahui mengenai startegi yang dilakukan oleh Bengokcraft dalam 

memberdayakan masyarakat di Desa Kesongo dengan memanfaatkan potensi 

yang ada yang berupa eceng gondok. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam 

suatu penelitian. Dimana fokus penelitian ini berperan untuk mengarahkan dan 

membatasi pada jalannya suatu penelitian. Sehingga dengan adanya fokus 

penelitian tersebut, suatu penelitian akan terfokus dan tidak melebar atau 

meluas ke hal yang tidak berkaitan dengan penelitian. 

Penelitian ini difokuskan pada Peran Bengokcraft dalam 

Memberdayakan Masyarakat di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang. Sub-sub fokusnya meliputi: 

1. Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft pada masyarakat 

Desa Kesongo, di dalamnya mengkaji tentang : 
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2. Kendala yang dihadapi oleh Bengokcraft dalam memberdayakan masyarakat 

Desa Kesongo dan cara mengatasinya. 

3. Dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami oleh masyarakat Desa 

Kesongo setelah mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft. 

 

D. Sumber Data 

Menurut Loftland dan Loftland mengatakan bahwa sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif  yaitu kata-kata dan tindakan yaitu sumber primer, 

sedangkan sumber lainnya merupakan sumber sekunder yaitu data tambahan 

seperti sumber data tertulis (Nazir, 2014). Sumber data dalam penelitian ini 

menggunakan dua sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. 

1. Sumber Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung. 

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa pengamatan (observasi) dan 

wawancara. Pengamatan lapangan (observasi) dilakukan peneliti selama 

berada di Desa Kesongo yang ditulis dalam catatan lapangan serta 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian yaitu 

masyarakat Desa Kesongo yang dilakukan sesuai dengan waktu yang 

dikehendaki informan dan ditulis dalam transkip wawancara. Sumber-

sumber data observasi dan wawancara dapat diperoleh melalui : 
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a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang dituju dan menjadi sasaran 

dalam penelitian yang memberikan informasi atau data yang sesuai dan 

berkaitan dengan penelitian penulis. Subjek dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. 

Masyarakat Desa Kesongo menjadi subjek penelitian yang dapat 

memberikan informasi secara detail dan mendalam karena subjek dan 

objek dari pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan eceng gondok 

tersebut adalah masyarakat Desa Kesongo. Subjek dalam penelitian ini 

adalah masyarakat Desa Kesongo yang mengetahui secara mendalam 

mengenai pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft yang meliputi 

pendiri dan pengelola Bengokcraft serta masyarakat Desa Kesongo yang 

ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. 

b. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua informan diantaranya meliputi 

informan utama dan informan pendukung. Informan utama yaitu  pendiri 

Bengokcraft, pengelola Bengokcraft dan masyarakat Desa Kesongo yang 

ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. Sedangkan 

informan pendukung yaitu masyarakat umum Desa Kesongo dan 

pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Staff Desa.  
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Tabel 1. Daftar Informan Utama Penelitian 

No Nama Usia Jenis 

Kelamin 

Pekerjaan 

1. Firman Setyaji 30 Tahun L Pendiri Bengokcraft 

2. Asta 25 Tahun P Pengelola Bengokcraft 

3. Budiman 56 Tahun L Pengrajin Bengokcraft 

4. Kartini  42 Tahun P Pengrajin Bengokcraft 

5. Agus 29 Tahun L Pengrajin Bengokcraft 

6. Harti 46 Tahun P Pengrajin Bengokcraft 

7. Nuryanti 47 Tahun P Pengrajin Bengokcraft 

8. Rizky 22 Tahun P Pengrajin Bengokcraft 

9. Rofidah 38 Tahun P Pengrajin Bengokcraft 

Sumber : Pengolahan Data Primer Juni 2020 

 

Dari Tabel 1. dapat dilihat mengenai informan utama dalam 

penelitian ini. Informan diambil dari pendiri Bengokcraft, pengelola 

Bengokcraft serta pengrajin Bengokcraft (masyarakat yang ikut dalam 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft). Pemilihan informan 

pendiri dan pengelola Bengokcraft bertujuan untuk mengetahui secara 

langsung mengenai peran Bengokcraft dalam pemberdayaan masyarakat 

di Desa Kesongo yang meliputi proses pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Bengokcraft terhadap masyarakat Desa Kesongo dan mengenai 

kendala yang dihadapi oleh Bengokcraft dalam memberdayakan 

masyarakat Desa Kesongo beserta cara menghadapi dan mengatasi 

kendala yang ada dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft. 

Pemilihan informan pengrajin Bengokcraft (masyarakat yang ikut 

dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft) menjadi 

informan utama bertujuan untuk mengetahui secara langsung mengenai 
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dampak sosial, ekonomi, maupun budaya dalam masyarakat Desa 

Kesongo setelah ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft. 

Masyarakat yang berhasil diberdayakan oleh Bengokcraft dan 

masih konsisten ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft diantaranya adalah Budiman yang berusia 56 tahun. 

Budiman ikut pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft sekitar 1 

tahun yang lalu. Budiman sebenarnya sudah bisa membuat kerajinan 

sejak 5 tahun yang lalu akan tetapi hanya beberapa desain saja dan tidak 

didalami karena tidak bisa memasarkannya. Setelah bergabung dengan 

Bengokcraft, Budiman mendalami dalam pembuatan kerajinan sehingga 

dapat membuat berbagai macam desain kerajinan eceng gondok serta 

dapat memasarkannya, baik memasarkan melalui Bengokcraft maupun 

memasarkan sendiri.  

Selanjutnya yaitu Harti berusia 46 tahun dan Agus berusia 29 

tahun. Harti dan Agus sebelumnya sama sekali tidak bisa membuat 

kerajinan eceng gondok, kemudian Harti dan Agus mengikuti 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft dengan mengikuti 

sosialisasi dan pelatihannya, Harti dan Agus akhirnya bisa membuat 

kerajinan eceng gondok. Harti dan Agus ikut dalam pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft sudah 1 tahun lebih yaitu sejak Bengokcraft 

didirikan. Agus lebih ahli dalam pembuatan sandal dari eceng gondok 
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sedangkan Harti lebih ahli dalam pembuatan tas. Walaupun keduanya 

sama-sama bisa berbagai macam desain kerajinan.  

Kemudian ada Rofidah yang berusia 38 tahun. Sebelumnya 

Rofidah pernah belajar membuat kerajinan di Ambarawa, setelah itu 

Rofidah ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft, 

Rofidah mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft, sehingga ketrampilan Rofidah dalam membuat kerajinan 

eceng gondok semakin terasah dan Rofidah dapat membuat kerajinan 

dengan desain-desain lain yang lebih banyak daripada sebelumnya. 

Setelah ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft, 

Rofidah juga mengajak tetangganya untuk ikut dalam pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Bengokcraft. 

Masyarakat Desa Kesongo lainnya yang ikut dalam 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft adalah Nuryanti yang 

berusia 47 dan Kartini berusia 42 tahun. Awalnya beberapa orang 

tersebut sama sekali tidak bisa membuat kerajinan eceng gondok, 

kemudian orang-orang tersebut diajari oleh Rofidah dan diajak Rofidah 

untuk ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. 

Sehingga Nuryanti dan Kartini ikut dalam sosialisasi dan pelatihan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft. 

Selain itu ada Rizky yang berusia 22 tahun. Rizky ikut dalam 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft yang diawali dengan 

ikut sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Bengokcraft. Dari hal 
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itu berlanjut hingga sekarang dengan bergabung memasarkan produk 

kerajinan eceng gondoknya melalui Bengokcraft.  

Tabel 2. Daftar Informan Pendukung Penelitian 

No Nama Usia  Jenis 

Kelamin 

Pekerjaan 

1. Supriyadi, S.Pd 65 Tahun L Kepala Desa 

2. Ahmad Muhaimin, S.Pd 26 Tahun L Kaur Umum  

3. Khoirul Umam 29 Tahun L Pencari Ikan 

4. Ridwan 28 Tahun L Petani Eceng Gondok 

5. Samsudin  32 Tahun L Petani Eceng Gondok 

6. Via 23 Tahun P Mahasiswa 

7. Wiwik Nurwiyanti 54 Tahun P Pedagang 

  Sumber : Pengolahan Data Primer Juni 2020 

 

Dalam Tabel 2. dapat dilihat mengenai informan pendukung dalam 

penelitian ini. Informan dipilih karena dianggap mengetahui dan dapat 

memberikan informasi tambahan mengenai pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft.  

Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari 7 informan, 

diantaranya adalah dari pihak pemerintah Desa yaitu Kepala Desa 

(Supriyadi, S.Pd 65 tahun) dan Staff Desa, dalam hal ini berkedudukan 

sebagai Kaur  Umum dan Perencanaan (Ahmad Muhaimin 26 tahun). 

Kedua informan tersebut memberikan informasi mengenai pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Bengokcraft dan memberikan data monografi, serta 

informasi sejarah Desa Kesongo. 

Kemudian Ridwan yang berusia 28 tahun dan Samsudin 32 tahun. 

Mereka merupakan petani eceng gondok yang sering menjual hasil eceng 

gondoknya kepada pengrajin. Sehingga informan tersebut dapat 
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menambah data penelitian. Selain itu ada Khoirul Umam yang berusia 29 

tahun yang bekerja mencari ikan di Rawa dan sering melihat kegiatan 

para petani eceng gondok beserta sistem penjualan yang dilakukan oleh 

petani eceng gondok baik kepada pengepul maupun  kepada pengrajin. 

Informan ini dapat menambah data dalam penelitian ini.  

Kemudian ada Wiwik yang berusia 54 tahun. Wiwik adalah 

pedagang warung yang berada di dekat Rawa. Warung tempat Wiwik ini 

disebut oleh warga Desa Kesongo dengan sebutan warung gubuk. 

Warung gubuk ini sering digunakan untuk tempat pelatihan Bengokcraft 

dalam memberdayakan masyarakat, sehingga Wiwik ini dapat menjadi 

informan pendukung yang memberikan data tambahan dalam penelitian 

ini. Terakhir ada Via berusia 23 tahun, Via merupakan warga Desa 

Kesongo yang rumahnya dekat dengan pengrajin Bengokcraft atau 

masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft, karena letak rumahnya yang berdekekatan dan seringnya 

interaksi antara via dengan pengrajin Bengokcraft atau masyarakat yang 

ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft menjadikan 

Via mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh pengrajin Bengokcraft 

dalam membuat kerajinan. Sehingga informasi dari Via dapat menjadi 

tambahan data dalam penelitian ini. 
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2. Sumber Sekunder 

Data sekunder merupakan data dari sumber kedua atau data 

tambahan. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari sumber pustaka 

tertulis, dokumen data Desa Kesongo, serta dokumen foto. 

a. Sumber Pustaka Tulis 

Sumber pustaka tertulis digunakan dalam penelitian ini sebagai 

tambahan data. Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah artikel jurnal, buku-buku serta skripsi yang berkaitan dengan 

pemberdayaan masyarakat.  

b. Dokumen Data 

Dokumen data yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip-

arsip Desa Kesongo mengenai arsip data monografi Desa Kesongo yang 

meliputi data jumlah peduduk Desa Kesongo, data perekonomian 

penduduk Desa Kesongo, serta situasi dan kondisi wilayah Desa 

Kesongo. 

c. Foto 

Dokumen foto dalam penelitian ini berupa foto-foto yang diambil 

peneliti pada saat melakukan pengamatan di Desa Kesongo dan 

wawancara serta dokumen foto yang diperoleh dari dokumentasi 

informan. 
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E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Nazir (2014) mengatakan bahwa pengumpulan data adalah “prosedur 

yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan 

data pada penelitian ini menggunakan dua tahap. Tahap pertama dilakukan 

secara online dan tahap kedua dilakukan secara langsung.  

Penelitian online dilakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan 

untuk terjun ke lapangan akibat adanya covid-19. Menurut WHO (World 

Health organization) covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem 

pernafasan . Virus covid-19 ini berbahaya karena dapat menular. Penularan 

dapat terjadi melalui tetesan cairan, kontak pribadi, menyentuh benda yang 

terkena virus, serta kontaminasi tinja. Dari hal itulah pemerintah Indonesia 

menetapkan kebijakan PSBB (pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk 

meminimalisir penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Sehingga dengan 

adanya hal demikian penelitian ini dilakukan secara online. Selain itu 

penelitian online juga dilakukan karena tidak semua informan bersedia 

diwawancara secara langsung akibat takut dengan adanya virus covid-19 yang 

dapat menular. Oleh kaena itulah sebagian informan hanya diwawancara secara 

online oleh peneliti. Hal demikian yang menyebabkan penelitian dilakukan 

secara dua tahap yaitu tahap pertama penelitian online dan tahap kedua 

penelitian langsung. 
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Dalam penelitian ini juga terdapat kendala lainnya yaitu kendala dalam 

dokumentasi, dengan adanya covid-19 menyebabkan kegiatan pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Bengokcraft dan kegiatan produksi kerajinan yang 

dilakukan pengrajin Bengokcraft tidak berjalan seperti biasa, karena sementara 

digantikan dengan produksi masker. Sehingga peneliti cukup kesulitan dalam 

mengambil dokumentasi foto karena harus menunggu ketika produksi 

kerajinan eceng gondok dimulai kembali. Produksi kerajinan eceng gondok 

dimulai kembali pada pertengahan bulan Mei.  

Tahap pertama penelitian online dalam penelitian ini yaitu dengan 

wawancara melalui via whatsapp yang dilakukan pada tanggal 03 Mei 2020 – 

10 Mei 2020. Tahap kedua dilakukan peneliti dengan datang langsung ke 

lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di Desa Kesongo dan 

wawancara langsung dengan informan. Peneliti datang langsung ke lokasi dan 

informan setelah mendapat izin dari Kepala Desa Kesongo dan pihak informan 

untuk melakukan penelitian secara langsung. Dalam penelitian langsung ini 

peneliti juga menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah 

dengan menggunakan masker dan selalu membawa handsanitazer. 

Pengumpulan data pada tahap dua secara langsung ini dilakukan pada tanggal 

14 Mei 2020 – 03 Juni 2020. 

1. Observasi  

Peneliti turun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Kesongo 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang untuk melakukan pengamatan. 

Dimana dalam proses pengamatan peneliti melihat  kehidupan dan aktivitas 
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orang-orang yang diteliti atau diobservasi. Peneliti melakukan observasi 

(pengamatan) yang berkaitan dengan peran yang dilakukan oleh 

Bengokcraft dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kesongo melalui 

pemanfaatan eceng gondok. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

observasi terus terang atau tersamar, dimana peneliti melakukan 

pengumpulan data mengenai peran Bengokcraft dalam pemberdayaan 

masyarakat Desa Kesongo menyatakan terus terang kepada informan bahwa 

ia sedang melakukan penelitian. 

Observasi dalam penelitian ini berupa observasi non partisipan, 

dimana peneliti tidak ikut serta dalam kehidupan masyarakat yang diamati 

dan diteliti. Pengamatan mengenai peran Bengokcraft dalam pemberdayaan 

masyarakat di Desa Kesongo melalui pemanfaatan eceng gondok meliputi 

proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft, kendala yang 

dihadapi Bengokcraft dalam melakukan pemberdayaan beserta cara 

mengatasinya, serta dampak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Desa 

Kesongo setelah ikut pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. 

Sedangkan aktivitas masyarakat Desa Kesongo yang diamati meliputi 

aktivitas ekonomi masyarakat Desa Kesongo dan aktivitas sosial masyarakat 

Desa Kesongo. Observasi dilakukan oleh peneliti  dengan terjun langsung 

ke lapangan pada tanggal 14 Mei 2020 – 03 Juni 2020. Dalam kegiatan 

observasi tersebut peneliti juga mengambil dokumentasi foto serta membuat 

catatan lapangan dari hasil observasi. 
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2. Wawancara 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara atau interview. 

Teknik wawancara dalam mencari informan pada penelitian ini dengan cara 

teknik purposive sampling yaitu melakukan pemilihan atau seleksi terhadap 

orang atau informan yang tepat, dimana orang tersebut dapat membantu 

peneliti memahami fenomena yang diteliti (Creswell, 2013). Dalam hal ini 

peneliti memilih beberapa jenis informan yang dianggap paling mengetahui 

mengenai hal yang diteliti. Informan tersebut meliputi informan utama dan 

informan pendukung. 

Wawancara dilakukan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan data 

atau informasi mengenai peran Bengokcraft dalam pemberdayaan 

masyarakat Desa Kesongo melalui pemanfaatan eceng gondok. Wawancara 

yang dilakukan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Alasan 

peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur karena peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang di dalamnya berisi pertanyaan 

pokok yang akan dikembangkan dan diperluas pada saat peneliti melakukan 

wawancara di lapangan.  

Dalam wawancara peneliti juga menggunakan alat perekam suara 

yaitu handphone untuk merekam dan menyimpan hasil wawancara antara 

peneliti dengan subjek penelitian, mengingat daya kemampuan melalui 

perekam tinggi. Selain itu alat perekam juga digunakan peneliti untuk  

mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara.  
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Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 03 Mei 

2020 – 03 Juni 2020 yang terdiri dari dua tahap. Wawancara tahap pertama 

dilakukan secara online pada tanggal 03 Mei 2020 – 10 Mei 2020 

dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan 

wawancara langsung akibat adanya corona. Wawancara online tersebut 

dilakukan kepada pendiri Bengokcraft yaitu Firman Setyaji yang diawali 

dengan meminta izin untuk melakukan wawancara online yang kemudian 

dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai fokus penelitian. Tahap 

kedua peneliti melakukan wawancara langung pada tanggal 14 Mei 2020 – 

03 Juni 2020. Wawancara langsung dalam penelitian ini diawali pada 

tanggal 14 Mei 2020 yang dilakukan dengan Firman Setyaji untuk 

melanjutkan wawancara yang sebelumnya dilakukan secara online melalui 

via whatsapp.  Pada tanggal 14 Mei 2020 peneliti juga melakukan 

wawancara langsung kepada pengelola Bengokcraft yaitu Asta yang berusia 

25 tahun dan wawancara langsung dengan Kepala Desa Kesongo.  

Kemudian peneliti melanjutkan melakukan wawancara kepada 

beberapa informan.  Peneliti melakukan wawancara kepada pengrajin 

Bengokcraft atau masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft dengan menyesuaikan waktu informan.  Ada 

informan yang bersedia diwawancara pada siang hari dan dilakukan di 

rumah pada saat membuat kerajinan eceng gondok dan ada juga informan 

yang bersedia diwawancara pada saat malam hari ketika sudah tidak 

beraktivitas lagi. Namun wawancara yang dilakukan dengan masyarakat 
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Desa Kesongo yang ikut dalam pemberdayaan Bengokcraft pada tanggal 14 

Mei – 03 Juni 2020 juga ada yang dilakukan secara online dikarenakan 

permintaan dari informan. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa 

Kesongo yang tidak ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft, wawancara tersebut dilakukan dengan menyesuaikan waktu 

informan. Setelah itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Staff Desa 

Kesongo yang dilakukan di kantor Desa Kesongo pada saat jam kerja. Hal 

tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari Kepala Desa dan informan. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan petani eceng gondok di 

pinggir Rawa yang dilakukan pada saat informan selesai mengambil eceng 

gondok, dan yang terakhir peneliti melakukan wawancara terhadap 

pedagang warung yang lokasinya berada di dekat Rawa. Wawancara 

tersebut dilakukan atas izin informan. 

3.  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui peninggalan 

tulisan yang berupa buku, dokumen arsip, dan agenda laporan penelitian. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen mengenai 

Desa Kesongo yang diperoleh melalui data yang berupa arsip-arsip penting 

Desa Kesongo, baik itu data jumlah penduduk, data perekonomian 

penduduk serta data kondisi dan wilayah Desa Kesongo. Buku yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah buku tentang pemberdayaan, dan 

konsep pemberdayaan serta buku pembangunan. Sedangkan agenda laporan 
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penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel jurnal dan 

skripsi tentang pemberdayaan yang diperoleh melalui sumber pustaka 

tertulis dan internet. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen 

foto yang diambil pada saat melaksanakan pengamatan dan wawancara 

dengan menggunakan handphone serta foto dari dokumen informan. 

 

F. Validitas Data  

Menurut Creswell (2013) Validitas data adalah upaya pemeriksaan 

terhadap keakuratan hasil penelitian dengan cara menerapkan prosedur-

prosedur tetentu. Prosedur yang sering diterapkan dalam metode penelitian 

kualitatif diantaranya adalah triangulasi, member checking, membuat deskripsi 

padat, mengklarifikasi bias, menyajikan informasi yang berbeda, melakukan 

tanya jawab dengan rekan, menggunakan waktu yang lama, serta mengajak 

auditor luar. 

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang harus 

mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu validitas data dalam sebuah 

penelitian kualitatif sangat penting. Melalui validitas data kredibilitas 

(kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan validitas data dilakukan dengan menggunakan salah satu 

prosedur yang dijelakan Creswell yaitu prosedur triangulasi. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan validitas data yang sumber data diperoleh dengan menguji 

bukti-bukti dari sumber dan menggunakan justifikasi yang koheren sehingga 

terbangunlah tema (Creswell, 2013). 
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Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  teknik 

triangulasi sumber. Dalam hal ini membandingkan dan mengecek kembali 

keakuratan suatu informasi yang diperoleh dari informan dengan cara. 

1. Membandingkan data dari berbagai informan 

Dalam penelitian ini untuk mengecek validitas data guna mencapai 

kredibilitas, peneliti membandingkan data dari berbagai informan. Informan 

tersebut diantaranya informan utama dan informan pendukung. Informan 

utama meliputi pendiri Bengokcraft, pengelola Bengokcraft, pengrajin 

Bengokcraft atau masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan, sedangkan 

informan pendukungnya adalah masyarakat umum Desa Kesongo yang 

meliputi petani eceng gondok, pencari ikan, tetangga dari warga yang ikut 

dalam pemberdayaan Bengokcraft. Selain itu informan pendukungnya juga 

dari pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan staff Desa. Data 

mengenai peran Bengokcraft dalam pemberdayaan masyarakat di Desa 

Kesongo dibandingkan dengan beberapa informan yang menghasilkan 

kesepakatan. 

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data wawancara 

informan utama dengan informan pendukung.  Hasil data dari wawancara 

informan utama menghasilkan bahwa Bengokcraft melakukan 

pemberdayaan dengan menggerakan masyarakat Desa Kesongo untuk 

membuat kerajinan dari eceng gondok yang merupakan potensi sumber daya 

alam di Desa Kesongo. Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft terhadap masyarakat Desa Kesongo dengan cara sosialisasi 
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serentak, pelatihan serentak, pelatihan dengan datang langsung ke rumah, 

perantara masyarakat yang sudah ikut dahulu dalam pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft. Hal demikian juga data yang dihasilkan dari 

hasil wawancara dengan informan pendukung. 

Perbandingan hasil wawancara antara informan utama dan 

pendukung juga menghasilkan data bahwa proses pemberdayaan yang 

dilakukan Bengokcraft tersebut mengalami kendala yang meliputi partisipasi 

masyarakat yang menurun, alat yang kurang memadai dan adanya covid-19. 

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft juga berdampak dalam 

kehidupan sosial yang berupa memperluas relasi sosial antar warga, 

meningkatkan interaksi sosial antar warga, serta meningkatkan solidaritas, 

rasa kemanusiaan dan kepedulian antar warga. Selain itu juga membawa 

dampak ekonomi yang meliputi mengurangi pengangguran dan menambah 

penghasilan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari serta dampak budaya yaitu perubahan aktivitas dalam mata 

pencaharian. 

2. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara 

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan perbandingan data 

guna mencapai kredibilitas yaitu dengan membandingkan hasil pengamatan 

atau observasi dengan data wawancara dari informan utama dan informan 

pendukung. Hasil dari pengamatan atau observasi menunjukkan bahwa 

terdapat peran  Bengokcraft dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat 

Desa Kesongo melalui pemberdayaan yang dilakukan dengan 
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memanfaatkan eceng gondok menjadi kerajinan. Dari hasil pengamatan 

menunjukkan dengan ikut pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

telah menambah penghasilan. Selain itu masyarakat yang begabung lebih 

akrab dan peduli dengan tetangganya bahkan tetangga dusun, hal tersebut 

terbukti ketika peneliti melakukan pengamatan pada saat wawancara yang 

melihat keakraban antara masyarakat satu dengan satunya, bahkan mereka 

selalu berbagi rezeki dengan membagi orderan serta kebiasaan masyarakat 

juga berubah menjadi lebih produktif. 

 

G. Teknik Analisis Data  

Analisis data kualitatif merupakan suatu proses yang menerapkan 

langkah-langkah dari yang spesifik hingga yang bersifat umum dengan 

berbagai macam level analisis yang berbeda (Creswell, 2013). Peneliti 

kualitatif dalam hal ini meringkas data yang dikumpulkan, dimana data 

tersebut adalah data yang akurat.  

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus yang bersifat 

deskriptif analitis yang merupakan proses penggambaran kegiatan atau pola 

yang sama dari daerah yang diteliti, dimana penelitian kualitatif deskriptif ini 

lebih banyak bersifat uraian dari hasil observasi (pengamatan), wawancara dan 

studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif 

serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

tahap pengelolaan data dalam penelitian. Tahap tahap tersebut diantaranya 

adalah : 
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan penelitian yang 

dilakukan untuk memperoleh data. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

melalui observasi (pengamatan), wawancara dengan teknik purposive 

sampling, serta dokumentasi. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara yang dilakukan pada 03 Mei 2020 - 03 Juni 2020.  Wawancara 

dilakukan secara online dan secara langsung. Sebelumnya peneliti sudah 

meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Bengokcraft yaitu pendiri 

Bengokcraft dilanjut dengan meminta izin kepada Kepala Desa Kesongo. 

Setelah mendapat izin dari pihak Bengokcraft maupun pihak pemerintah 

Desa Kesongo, peneliti melanjutkan wawancara dengan pendiri dan 

pengelola Bengokcraft serta Kepala Desa Kesongo. Setelah itu peneliti 

melakukan wawancara dengan pengrajin Bengokcraft atau masyarakat Desa 

Kesongo yang ikut pemberdayaan dan masyarakat umum Desa Kesongo 

yang tidak ikut dalam pemberdayaan akan tetapi mengetahui dan paham 

mengenai pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft dengan diantar 

oleh pendiri Bengokcraft yaitu Firman Setyaji. 

Pengumpulan data lainnya yaitu dilakukan dengan cara observasi 

atau  pengamatan yang dilakukan pada 14 Mei 2020 – 03 Juni 2020. 

Pengamatan dilakukan pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan bahkan 

malam hari dikarenakan peneliti menginap di Desa Kesongo tersebut. Selain 

itu, peneliti juga mengumpulkan data dengan dokumentasi. Dokumentasi 
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yang diambil peneliti dengan cara pengambilan foto pada saat pengrajin 

Bengokcraft membuat kerajinan, aktivitas perekonomian masyarakat Desa 

Kesongo serta dokumentasi yang didapat dari dokumen informan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data 

dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat 

gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan 

data/informasi yang tidak relevan. 

Reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan 

membuat ringkasan dari catatan lapangan, kemudian memberi kode 

terhadap segmen-segmen data, dilanjut menelusur tema, membuat gugus-

gugus dan menulis memo tentang peran Bengokcraft dalam pemberdayaan 

masyarakat Desa Kesongo melalui pemanfaatan eceng gondok. 

Reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menulis 

semua data yang didapat baik dari hasil wawancara, observasi dari 

lapangan, dan dokumentasi ke dalam bentuk transkip wawancara dan 

catatan lapangan. Setelah itu peneliti memilih data yang sesuai dan 

berkaitan dengan fokus penelitian dan menggolongkannya ke dalam tiga 

kategori yang meliputi proses pemberdayaan, kendala dalam pemberdayaan, 

serta dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami masyarakat setelah 

ikut pemberdayaan. Selanjutnya peneliti menyimpan data yang sudah dipilih 
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dan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti juga memisahkan 

data yang tidak sesuai dari fokus penelitian seperti data mengenai kondisi 

kesehatan informan yang sedang kurang sehat dan juga mengenai kegiatan 

kemasyarakatan Desa Kesongo seperti kerja bakti rutin yang tidak memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini. 

3. Penyajian Data 

 Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, 

dimana memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks 

deskritif. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dengan bentuk 

deskriptif. 

Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk deskriptif yang 

didalamnya berisi penjelasan dan penggambaran mengenai peran 

Bengokcraft dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kesongo. Dalam 

penyajian data tersebut juga disajikan kutipan langsung hasil wawancara 

peneliti dengan informan. Selain itu juga disajikan foto atau gambar dari 

hasil dokumentasi, baik dari dokumentasi peneliti maupun dari dokumentasi 

informan. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas hasil deskripsi dari 

penelitian. 

4. Verifikasi Data 

Verifikasi Data merupakan memverifikasi dan menarik kesimpulan 

dari suatu data. Dimana data yang diambil merupakan data yang konsisten 

dan valid, sehingga kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah kesimpulan 
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yang terpercaya. Verifikasi data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan 

bukti-bukti yang kuat dari hasil observasi (pengamatan), wawancara, dan 

dokumentasi. Dengan demikian, dari penelitian tersebut akan ditemukan 

sebuah fakta mengenai peran Bengokcraft dalam pemberdayaan masyarakat 

Desa Kesongo. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data, memilih data, 

serta menganalisis data guna menarik kesimpulan. Pemilihan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian dan 

dianalisis serta dikaitkan dengan konsep pemberdayaan. Sehingga menjadi 

kesimpulan dari hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa 

1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Kesongo 

Desa Kesongo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang. Letak Desa Kesongo berada di kaki gunung 

Merbabu dan berada di pinggir Rawa Pening. Desa Kesongo memiliki 

ketinggian ± 475 m diatas permukaan laut dengan suhu 27-300 C yang 

menjadikan suasana di Desa Kesongo sejuk. Sedangkan wilayah Desa 

Kesongo memiliki luas 428,28 Ha yang memiliki iklim tropis dengan curah 

hujan 2000 mm/ tahun, suhu udara yang berkisar antara 27-300 C, kecepatan 

angin 0,37-0,71 knot, dan kelembaban udara 38,5-98%. 

Batas wilayah Desa Kesongo meliputi : 

1) Sebelah utara  : Desa Lopait Kabupaten Semarang 

2) Sebelah selatan  : Desa Candi Rejo Kabupaten Semarang 

3) Sebelah timur  :Kelurahan Blotongan Kota Salatiga 

4) Sebelah barat  : Rawa Pening 

Secara administratif Desa Kesongo terdiri dari 7 Dusun, 8 RW dan 

47 RT. Dusun yang ada di Desa Kesongo meliputi Krajan, Ngentaksari, 

Kesongo Lor, Ngreco, Sejambu, Widoro, Banjaran. Dusun yang paling 

dekat dengan Rawa Pening adalah Dusun Kesongo Lor. 
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2. Kondisi Demografis Desa Kesongo 

Berdasarkan data monografi jumlah penduduk Desa Kesongo 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada tahun 2020 terdiri dari 

7.954 jiwa dengan jumlah kepala keluarga yang terdiri dari 2.471. 

Penduduk laki-laki berjumlah 3.979 jiwa dan jumlah penduduk 

perempuan yaitu 3.975 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki masyarakat Desa 

Kesongo lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. 

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat Tabel 3. di bawah ini. 

Tabel 3. Penduduk Desa Kesongo Tahun 2020 

Penduduk laki-laki 3.979 jiwa 

Penduduk perempuan 3.975 jiwa 

Kepala keluarga 2.471 jiwa 

Jumlah penduduk 7.954 jiwa 

    Sumber : Dokumen Monografi Desa Kesongo Tahun 2020 

 

Menurut data monografi Desa Kesongo jumlah penduduk 

berdasarkan usia sebagai berikut.  

Tabel 4. Data Usia Penduduk Desa Kesongo Tahun 2020 

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. 0-14 973 954 1.927 

2. 15-64 2.732 2.715 5.447 

3. ≥65 274 309 580 

Jumlah 3.979 3.975 7.954 

  Sumber : Dokumen Monografi Desa Kesongo Tahun 2020 

 

Berdasarkan Tabel 4. jumlah penduduk masyarakat Desa Kesongo 

tersebut paling banyak didominasi oleh usia produktif baik laki-laki 

maupun perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian ini. Letak 

keterkaitannya yaitu pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 
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sasaranya adalah perempuan yang berusia produktif yaitu ibu-ibu rumah 

tangga. Walaupun juga ada laki-laki, akan tetapi sasaran utamanya adalah 

perempuan yang masih dalam usia produktif. 

Menurut data Monografi Desa Kesongo tingkat Pendidikan 

masyarakat Desa Kesongo sebagai berikut. 

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kesongo Tahun 

2020 

No Pendidikan Laki-

Laki 

Perempuan Jumlah 

1. Tidak / belum 

sekolah 

888 881 1.769 

2. Belum tamat 

SD / sederajat 

331 348 679 

3. Tamat SD / 

sederajat 

1.080 1.176 2.256 

4. SLTP / 

sederajat 

761 771 1.532 

5. SLTA / 

sederajat 

813 678 1.491 

6. Diploma I / II  7 7 

7. Akademi / 

Diploma III/ 

Sarjana Muda 

18 17 35 

8. Diploma IV / 

Strata 1 

84 94 178 

9. Strata II 4 3 7 

10. Strata III    

 Jumlah 3.979 3.975 7.954 

     Sumber : Dokumen Monografi Desa Kesongo Tahun 2020 

 

Berdasarkan Tabel 5. tingkat pendidikan masyarakat Desa Kesongo 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang beranekaragam. Hal tersebut 

terlihat dari banyaknya tingkat pendidikan dari mulai yang tidak/belum 

sekolah hingga yang memiliki tingkat pendidikan strata II. Tingkat 
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pendidikan paling banyak masyarakat Desa Kesongo adalah tamat 

SD/sederajat. 

Jika dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kesadaran masyarakat Desa Kesongo terhadap pendidikan cukup baik. 

Hal tersebut terlihat dari adanya banyaknya masyarakat yang sudah 

menempuh pendidikan hingga SLTA, Sarjana, bahkan ada yang 

menempuh pendidikan hingga S2/strata 2, walaupun pendidikan terakhir 

paling banyak tamat SD/Sederajat. Dari hal demikian menunjukkan 

masyarakat Desa Kesongo memiliki pemikiran yang maju dan peduli 

dengan pendidikan. 

Data pendidikan Desa Kesongo juga berkaitan dengan penelitian ini. 

Dalam hal ini letak keterkaitannya adalah tingkat pendidikan sangat 

berkaitan erat dengan pengetahuan dan wawasan masyarakat yang juga 

berpengaruh terhadap kecakapan diri masyarakat. Jika dilihat tingkat 

pendidikan masyarakat Desa Kesongo sudah cukup baik. Akan tetapi 

tingkat pendidikan paling banyak adalah tamat SD/ Sederajat. Hal 

demikianlah yang menyebabkan mayoritas atau kebanyakan masyarakat 

masih kurang wawasan atau pengetahuan. Terutama mengenai kecakapan 

dalam pemanfataan potensi yang ada. Walaupun ada beberapa 

masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, namun pengetahuan 

dan wawasan masyarakat Desa Kesongo masih terlihat kurang karena 

tingkat pendidikan masyarakat didominasi oleh tamat SD/Sederajat. Hal 
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demikian terlihat dari kurang cakap dan terampilnya masyarakat dalam 

memanfaatkan potensi eceng gondok yang ada di Desa Kesongo.  

Menurut data monografi Desa Kesongo kondisi ekonomi masyarakat 

Desa Kesongo sebagai berikut. 

Tabel 6. Tingkat Pekerjaan Masyarakat Desa Kesongo Tahun 

2020 

No Pekerjaan Laki-

Laki 

Perempuan Jumlah 

1. Belum/tidak bekerja 1.034 1.025 2.059 

2. Mengurus rumah tangga 1 623 624 

3. Pelajar/mahasiswa 600 582 1.182 

4. Pensiunan  26 6 32 

5. PNS 23 18 41 

6. TNI 4  4 

7. POLRI 2 1 3 

8. Perdagangan 17 81 98 

9. Petani/Pekebun 87 57 144 

10. Nelayan/Perikanan  93 1 94 

11. Karyawan swasta 842 678 1.520 

12. Karyawan BUMN 2 1 3 

13. Karyawan BUMD 1 1 2 

14. Karyawan Honorer  1 1 

15. Buruh harian lepas 487 457 944 

16. Buruh tani / perkebunan 3 1 4 

17. Pembantu rumah tangga  2 2 

18. Ustadzh / mubaligh 1  1 

19. Dosen 1 4 5 

20. Guru  7 24 31 

21. Dokter  1 1 2 

22. Bidan  3 3 

23. Sopir  5  5 

24. Pedagang 2 1 3 

25. Perangkat Desa 3  3 

26. Kepala Desa  1  1 

27. Wiraswasta 734 406 1.140 

28. Mekanik 1  1 

29. Tukang jahit  1 1 

30. Lainnya  1  1 

 3.979 3.975 7.954 

Sumber : Dokumen Monografi Desa Kesongo Tahun 2020 
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Berdasarkan Tabel 6. dapat dilihat bahwa pekerjaan masyarakat 

Desa Kesongo beranekaragam.  Jumlah paling banyak pada masyarakat 

Desa Kesongo adalah belum/tidak bekerja. Kemudian jumlah paling 

banyak lainnya adalah karyawan swasta, pelajar/mahasiswa, dan 

wiraswasta. Namun karena pelajar atau mahasiswa masih dalam 

golongan belajar, maka pekerjaan masyarakat Desa Kesongo di dominasi 

dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta dan wiraswasta. 

Mayoritas masyarakat yang menjadi karyawan swasta bekerja di 

pabrik seperti di ungaran dan sebagainya. Sedangkan pekerjaan lainnya 

yang mendominasi masyarakat Desa Kesongo berupa wiraswasta yaitu 

pekerjaan yang berkaitan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di 

rawa . Seperti yang dijelaskan oleh Pak Supriyadi selaku Kepala Desa 

Kesongo sebagai berikut. 

“Mayoritas masyarakat sini kan bekerja menjadi buruh pabrik mba 

di ungaran dan sekitarnya, seperti di khong guan, coca cola, 

ungaran kan sentranya industri. Warga sini kebanyakan kerja 

menjadi karyawan di sana. Selain itu juga banyak wiraswasta. Sini 

banyak yang jualan ikan mb ada juga jualan bengok mentah” 

(wawancara dengan Pak Supriyadi (65) pada hari tanggal 14 Mei 

2020) 

 

 Hal demikian diperkuat dengan penjelasan Pak Muhaimin selaku 

staff desa sebagai berikut. 

“Orang sini banyak yang dipabrik mb menjadi karyawan 

swasta sama usaha sendiri mb, wiraswasta dengan 

mengandalkan sumber daya yang ada di Rawa seperti 

mencari bengok lalu dijual ke pengepul atau ikan. Ya apa 

aja yang ada di Rawa mb” 
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(Wawancara dengan Pak Muhaimin (26) pada tanggal 02 

Juni 2020) 

 

Pekerjaan yang mendominasi kedua setelah karyawan swasta pada 

masyarakat Desa Kesongo yang berupa wiraswasta merupakan pekerjaan 

yang digeluti oleh banyak masyarakat Desa Kesongo. Wiraswasta yaitu 

keberanian, keperkasaan, dan keutamaan dalam memenuhi kebutuhan 

serta memecahkan masalah hidup dengan kekuatan yang ada pada diri 

sendiri. Kekuatan diri sendiri yang dimaksud berupa keuletan seseorang 

dalam memenuhi kebutuhan (Puspitasari, 2014). Hal tersebut sama 

halnya dengan pekerjaan wiraswasta masyarakat Desa Kesongo yang 

dilakukan dengan kekuatan diri sendiri oleh masyarakat Desa Kesongo. 

Pekerjaan wiraswasta yang digeluti masyarakat Desa Kesongo 

diantaranya penjual ikan, penjual eceng gondok gelondongan atau 

mentah. 

Dari adanya kondisi jumlah masyarakat yang belum bekerja/tidak 

bekerja sangat tinggi dan banyaknya masyarakat yang bekerja menjadi 

wiraswasta yang mengandalkan dan memanfaatkan sumber daya alam 

yang ada di rawa akan tetapi dalam pemanfaatannya belum optimal. 

Sehingga menjadikan perekonomian masyarakat tidak mengalami 

peningkatan, maka muncul ide dari salah satu warga untuk menggerakan 

dan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan eceng gondok 

menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, agar dapat 

meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Desa Kesongo. 

Kegiatan tersebut dilakukan oleh usaha kecil yang bernama Bengokcraft. 
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Sasaran dalam pemberdayaan ini adalah ibu-ibu rumah tangga dan juga 

masyarakat yang hanya menjual eceng gondok secara mentah atau 

wiraswasta. 

Pemberdayaan yang dilakukan oleh usaha kecil Bengokcraft ini telah 

membawa dampak perekonomian dalam kehidupan masyarakat. 

Walaupun dampak dan perubahannya belum signifikan, akan tetapi 

perekonomian masyarakat Desa Kesongo sudah mengalami peningkatan. 

Hal demikian terbukti dimana dahulu kebanyakan wiraswsata seperti ibu-

ibu yang hanya menjual secara mentah eceng gondok dengan harga 

sangat murah, setelah adanya pemberdayaan ini, beberapa ibu-ibu 

wiraswasta yang tadinya hanya menjual mentah menjadi menjual dalam 

bentuk kerajinan yang harganya jauh lebih tinggi. Adapun ibu-ibu rumah 

tangga yang tadinya tidak bekerja, setelah adanya pemberdayaan ini, di 

sela mengurus rumah tangganya ibu-ibu rumah tangga tersebut membuat 

kerajinan. Sehingga menjadi pekerjaan mereka dan menambah 

pendapatan. Secara tidak langsung telah mengurangi pengangguran dan 

menambah pendapatan, walaupun perubahan itu belum signifikan. 

3. Potensi Desa Kesongo 

Berdasarkan kondisi geografis Desa Kesongo memiliki potensi 

diantaranya pertanian, perdagangan, pariwisata. Potensi pertanian ini 

terlihat dimana banyaknya lahan pertanian yang tumbuh subur di Desa 

Kesongo. Desa Kesongo juga memiliki potensi perdagangan, hal demikian 

terjadi karena letaknya yang strategis dekat dengan pusat perekonomian 



61 
 

 

yaitu dekat dengan Kota Salatiga dan Ungaran serta memiliki potensi 

pariwisata karena letaknya yang dekat dengan Rawa Pening, sehingga 

cocok dijadikan sebagai tempat wisata. 

 
 

 

 

Selain itu letak Desa Kesongo yang berada di pinggir Rawa Pening 

menjadikan Desa Kesongo memiliki potensi yang berkaitan dengan 

sumber daya alam yang ada di rawa. Bentuk potensi tersebut diantaranya 

potensi perikanan dan potensi eceng gondok. Eceng gondok sangat 

melimpah di Desa Kesongo. Eceng gondok tumbuh subur di rawa, baik 

pada saat musim penghujan maupun kemarau. Bahkan karena sangat 

melimpahnya walaupun eceng gondok diambil setiap hari oleh warga, 

eceng gondok tersebut tidak pernah habis dan terus tumbuh subur. 

Gambar 1. Rawa dan Potensi Eceng Gondok 

(sumber : Data Primer, 2020) 
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Potensi eceng gondok yang ada di Desa Kesongo dijadikan oleh 

sebagian masyarakat sebagai sumber perekonomian untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yaitu dengan cara diambil setiap hari. Biasanya eceng 

gondok diambil dengan menggunakan perahu. Pengambilannya pun 

dilakukan pada pagi atau sore hari. Kebanyakan yang mengambil eceng 

gondok tersebut adalah laki-laki. Hal demikian dikarenakan dalam 

pengambilan eceng gondok membutuhkan tenaga yang kuat. Sehingga 

perempuan jarang ikut mengambil langsung dari rawa. Biasanya 

perempuan bagian menjemur eceng gondok yang baru diambil dari rawa. 

Eceng gondok yang diambil oleh masyarakat Desa Kesongo biasanya 

dijual secara mentah, baik mentah basah ataupun kering. Mentah basah 

dijual langsung secara gelondongan sedangkan mentah kering biasanya 

dikeringkan terlebih dahulu kemudian dijual baik secara kiloan maupun 

gelondong. 

Masyarakat Desa Kesongo hanya memanfaatkan eceng gondok yang 

menjadi potensi di Desa Kesongo dengan cara dijual secara mentah. Ada 

beberapa masyarakat yang mengetahui bahwa eceng gondok dapat 

dimanfaatkan menjadi kerajinan dan beberapa masyarakat tersebut dapat 

membuatnya. Akan tetapi hanya beberapa orang saja, selain itu kerajinan 

yang dapat dibuat hanya satu sampai dua model saja dan model tersebut 

juga model lama bukan model yang sedang tren di kalangan masyarakat. 

Walaupun ada beberapa yang dapat membuat kerajinan akan tetapi mereka 

tidak mengembangkan dan tidak menjual hasil kerajinannya. Mereka 
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hanya digunakan untuk pribadi. Hal demikian dikarenakan kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai aneka model kerajinan dan kurang 

pengetahuan masyarakat mengenai pemasarannya. Selain itu juga kurang 

sadarnya masyarakat bahwa pemanfaatan eceng gondok menjadi kerajinan 

tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat membantu 

perekonomian masyarakat. Dari adanya hal demikian muncul ide dari 

salah satu warga untuk memberdayakan masyarakat Desa Kesongo melalui 

pemanfaatan eceng gondok menjadi kerajinan yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi agar perekonomian dan taraf hidup masyarakat Desa 

Kesongo meningkat. 

 

B. Profil Bengokcraft 

1. Sejarah Bengokcraft 

Bengokcraft merupakan usaha kecil yang ada di Desa Kesongo 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Bengokcraft berdiri sejak Januari 

2019 yang didirikan oleh salah satu warga Desa Kesongo. Usaha 

Bengokcraft bergerak dalam bidang usaha kerajinan. Kerajinan tersebut di 

produksi oleh masyarakat Desa Kesongo dengan memanfaatkan eceng 

gondok yang menjadi potensi di Desa Kesongo. Bentuk kerajinannya 

beranekaragam mulai dari tas, topi, sandal, dan lain sebagainya. Nama 

Bengokcraft diambil dari kata Bengok dan Craft. Bengok diambil dari nama 

lokal eceng gondok di daerah Desa Kesongo. Eceng gondok di Desa 

Kesongo lebih dikenal dengan nama bengok daripada eceng gondok. 
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Sebutan bengok sendiri sudah ada sejak dahulu dan masih digunakan oleh 

masyarakat Desa Kesongo hingga saat ini. Sedangkan Craft diambil dari 

bahasa Inggris yang artinya kerajinan. Dari dua bahasa tersebut nama usaha 

Bengokcraft diambil yaitu dari bahasa lokal dan bahasa Inggris yang 

digabungkan. 

Berdirinya Bengokcraft dilatarbelakangi oleh keinginan dari Firman 

Setyaji untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui potensi yang 

dimiliki oleh Desa Kesongo berupa eceng gondok yang selama ini 

dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Desa Kesongo sebagai sumber 

perekonomiannya.  

Berdasarkan riset atau pengamatan, Firman melihat eceng gondok 

yang menjadi sumber perekonomian masyarakat Desa Kesongo tersebut 

belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Sebagian masyarakat 

hanya memanfaatkan potensi eceng gondok tersebut dengan cara menjual 

secara mentah yang nilai jualnya sangat murah. Hal demikian menyebabkan 

perekonomian masyarakat Desa Kesongo tidak mengalami peningkatan. 

Dari hal tersebut Firman tergerak untuk memberdayakan dan 

mengajak masyarakat Desa Kesongo dengan mendirikan Bengokcraft untuk 

memanfaatkan eceng gondok secara optimal dengan menjadikan sesuatu 

yang memiliki nilai estetika dan nilai ekonomis yang tinggi. Bengokcraft 

mengajak masyarakat untuk memanfaatkan eceng gondok dengan cara 

dibuat kerajinan. Dengan demikian Bengokcraft ini merupakan usaha 
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kerakyatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan 

melalui pemanfaatan dan pengolahan eceng gondok.  

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft memiliki 

tujuan yang berupa untuk membangun perekonomian masyarakat Desa 

Kesongo agar perekonomian masyarakat Desa Kesongo mengalami 

peningkatan dan lebih baik dengan cara mengajak masyarakat Desa 

Kesongo memanfaatkan potensi eceng gondok menjadi kerajinan yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi. Bengokcraft juga memiliki tujuan 

pembangunan sosial, serta perlindungan lingkungan. Pembangunan sosial 

berkaitan dengan keinginan untuk menciptakan rasa kemanusiaan dan 

kepedulian terhadap sesama. Sedangkan perlindungan lingkungan, dalam 

hal ini masyarakat disadarkan dan diajarkan untuk melindungi ekosistem. 

Salah satunya dengan cara memanfaatkan dan mengelola eceng gondok 

karena selama ini eceng gondok telah mengganggu ekosistem perairan, akan 

tetapi pemanfaatan tersebut tetap sesuai dengan kaidah tidak boleh merusak 

alam. Seperti halnya yang diungkap Firman Setyaji sebagai berikut. 

“Awalnya saya mendirikan Bengokcraft ini karena melihat 

perekonomian masyarakat sini dan juga potensi yang ada. 

Masyarakat sini belum bisa memanfaatkan potensi itu dengan 

maksimal, makanya saya ingin menggerakan masyarakat melalui 

Bengokcraft ini. Tujuannya ya pasti untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat supaya taraf hidup masyarakat Desa 

Kesongo meningkat, selain tujuan dalam segi itu kami juga 

memiliki tujuan membangun rasa sosial masyarakat dan 

kepedulian terhadap lingkungan” 

(Wawancara dengan Mas Firman Setyaji (30) pada tanggal 05 Mei 

2020) 
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Namun diantara 3 tujuan tersebut, tujuan utama yang ingin dicapai 

berupa pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Pendiri Bengokcraft ingin masyarakat bisa mandiri mendirikan industri kecil 

yang menghasilkan produk kerajinan dari eceng gondok yang memiki nilai 

ekonomis tinggi. Bengokcraft juga memiliki tujuan untuk memberdayakan 

seluruh ibu-ibu rumah tangga Desa Kesongo atau masyarakat yang tidak 

memiliki pekerjaan. Harapannya di tahun ke 5 tujuan tersebut dapat 

terealisasikan.   

2. Profil Pendiri dan Pengelola Bengokcraft 

Usaha kecil Bengokcraft merupakan usaha yang didirikan oleh salah 

satu warga Desa Kesongo yang bernama Firman Setyaji. Firman Setyaji 

merupakan salah satu warga Desa Kesongo, tepatnya warga dari Dusun 

Sejambu. Firman Setyaji adalah anak dari Kepala Desa Kesongo serta warga 

Desa Kesongo alumni Kriminologi Universitas Indonesia yang memiliki 

keahlian membuat kerajinan. Keahlian yang didapat yaitu hasil belajar 

ketika Firman Setyaji masih merantau dan menjadi mahasiswa. Firman 

Setyaji belajar dari komunitas pengrajin yang kemudian setelah itu 

ketrampilan membuat kerajinannya ia kembangkan sendiri dengan melihat 

dan belajar dari youtube. Dari itulah Firman Setyaji dapat membuat 

kerajinan eceng gondok.  

Dari modal ketrampilan membuat eceng gondok yang didapat dari 

hasil belajar melalui komunitas pengrajin dan hasil belajar dari youtube 

tersebut, Firman Setyaji mendirikan suatu usaha kecil yang bernama 
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Bengokcraft. Usaha kecil Bengokcraft ini memiliki program untuk 

memberdayakan masyarakat Desa Kesongo. Dari latar belakang Firman 

Setyaji yang merupakan anak dari Kepala Desa Kesongo menjadikan 

Firman Setyaji dapat membangun relasi dengan baik dan cepat terhadap 

warga Desa Kesongo. Sehingga program pemberdayaan yang dilakukan 

oleh usaha kecil Bengokcraft diterima dan direspon dengan baik oleh 

masyarakat. Usaha Kecil Bengokcraft ini didirikan oleh Firman Setyaji 

bersama keluarganya yaitu istri (Asta) dan adiknya (Rahma). Selain itu 

Firman Setyaji juga berkolaborasi dengan salah satu warga Desa Kesongo 

yaitu Fandi yang juga memiliki ketrampilan membuat kerajinan eceng 

gondok. Bersama keluarga dan Fandi itulah Firman Setyaji mendirikan 

usaha Bengokcraft yang merupakan usaha kerajinan eceng gondok.  

Dalam menjalankan usaha Bengokcraft ini terdapat sistem 

pengelolaannya. Sistem pengelolaan dari usaha Bengokcraft yaitu Firman 

Setyaji menjadi manager utama selaku pendiri Bengokcraft yang 

bertanggung jawab penuh terhadap usaha Bengokcraft, Astaria Eka sebagai 

Manajemen Marketing (pengelola pemasaran), Fandi sebagai finance 

(pengelola keuangan), dan Rahma sebagai marketing e-commerce 

(pemasaran online). 

3. Program Bengokcraft 

Bengokcraft merupakan usaha yang memiliki program 

memberdayakan masyarakat lokal yaitu masyarakat Desa Kesongo dan 

menjual hasil kerajinan yang diproduksi oleh masyarakat. Program untuk 
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memberdayakan masyarakat Desa Kesongo dilakukan dengan cara 

mengajarkan dan melatih masyarakat mengenai cara pembuatan kerajinan 

eceng gondok. Sehingga dalam hal ini Bengokcraft tidak hanya berfokus 

pada bisnis saja, akan tetapi juga berfokus pada program memberdayakan 

masyarakat Desa Kesongo. Program pemberdayaan yang dilakukan 

Bengokcraft dilakukan dengan berbagai macam cara dan tahapan. 

Bengokcraft saat ini sudah berhasil memberdayakan sekitar 20 warga Desa 

Kesongo dari berbagai dusun yang ada di Desa kesongo. Hingga saat ini 

Bengokcraft terus berupaya untuk melakukan pemberdayaan kepada 

masyarakat dengan terus melakukan perbaikan dari kekurangan yang ada 

dalam proses pemberdayaan. Hal tersebut dilakukan agar pemberdayaan 

dapat berjalan dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan yang berupa 

menciptakan kemandirian pada masyarakat Desa Kesongo. 

Usaha kerajinan Bengokcraft yang produk kerajinannya diproduksi 

oleh masyarakat Desa Kesongo dengan memanfaatkan potensi yang ada di 

Desa Kesongo, dalam penjualannya mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Hal tersebut terbukti dari sejarah penjualan yang dilakukan 

Bengokcraft. Dahulunya produk kerajinan eceng gondok yang dihasilkan 

oleh masyarakat Desa Kesongo hanya dipasarkan melalui menitip di toko 

dan masih dalam lingkup pemasaran lokal, sekarang sudah dapat 

memasarkan hasil kerajinan eceng gondok yang dibuat oleh masyarakat 

Desa Kesongo ke berbagai macam daerah di Jawa dan di luar Jawa. 

Bengokcraft pada saat ini juga sudah menjual barangnya melalui e-
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commerce seperti melalui Tokopedia, Shopee, Lazada. Hal tersebut berbeda 

jauh dengan sistem penjualan online sebelumnya yang hanya melalui 

instragam. Hal demikian diungkap oleh salah satu pengelola Bengokcraft 

yaitu Mbak Asta sebagai berikut. 

“Alhamdulilah sekarang udah mengalami perkembangan dek, dulu 

kami hanya menjual dengan datang nitip ke toko-toko dan online 

hanya melalui instragam saja. Tapi sekarang alhamdulilah udah 

bisa menjual melalui tokopedia,lazada,shopee gitu dek. Yo dadi 

secara nggak langsung nambah orderan karo penghasilan gawe 

masyarakat kene” 

(Alhamdulilah sekarang sudah mengalami perkembangan dek, 

dahulu kami hanya menjual dengan datang ke toko lalu 

menitipkannya dan hanya online melalui instragam saja. Tetapi 

sekarang alhamdulilah sudah bisa menjual melalui e-commerce 

seperti Tokopedia, Lazada, shopee begitu dek. Ya jadi secara tidak 

langsung menambah orderan dan penghasilan untuk masyarakat 

sini) 

(wawancara dengan Mbak Asta (25) pada tanggal 14 Mei 2020) 

 

Bengokcraft terus melakukan perbaikan dalam sistem pemasaran 

produk kerajinan yang dihasilkan masyarakat Desa Kesongo. Hal tersebut 

terbukti di tahun kedua ini, Bengokcraft akan mulai memasarkan hasil 

kerajinan eceng gondok yang dibuat masyarakat Desa Kesongo ke Luar 

Negeri. Sistem pemasaran ekspor yang dilakukan akan diawali di negara 

yang masih dekat dengan Indonesia, seperti Malaysia dan Singapura. 

Selain melalukan perbaikan sistem pemasaran, Bengokcraft juga 

memberikan pengetahuan mengenai sistem pemasaran kepada masyarakat 

Desa Kesongo melalui proses pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri 

memasarkan produk kerajinannya sendiri. Namun pada saat ini masyarakat 

masih menggunakan dua cara dalam memasarkan produk hasil kerajinan 
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eceng gondok. Berikut adalah bagan distribusi kerajinan eceng gondok yang 

diproduksi oleh masyarakat Desa Kesongo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Distribusi Kerajinan Eceng Gondok 

Berdasarkan bagan di atas sistem pemasaran produk kerajinan eceng 

gondok yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Kesongo terdiri dari dua 

macam cara yaitu melalui Bengokcraft dan juga dijual secara mandiri. 

Kerajinan eceng gondok yang dijual melalui Bengokcraft yaitu memiliki 

sistem pemasaran yang setiap minggunya masyarakat rutin mendistribusikan 

hasil kerajinan eceng gondok melalui Bengokcraft. Sedangkan yang dijual 

oleh masyarakat secara mandiri yaitu masyarakat menjual hasil 

kerajinannya dengan melalui menitip ke tetangganya yang bekerja di pabrik 

atau dijual secara online yaitu melalui whatsapp. Itulah sistem distribusi dan 

pemasaran hasil kerajinan eceng gondok masyarakat Desa Kesongo. 

Eceng Gondok 

Kerajinan Eceng Gondok 

Pemasaran 

Bengokcraft Mandiri 
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C. Proses Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Bengokcraft pada Masyarakat 

Desa Kesongo 

Dalam suatu pemberdayaan dibutuhkan suatu proses atau cara yang 

tepat agar pemberdayaan yang dilakukan berhasil. Suatu pemberdayaan akan 

berhasil apabila pembangunan difokuskan pada proses bukan pada hasil 

(Utami, 2019:20). Proses atau cara yang dimaksud adalah harus disesuaikan 

dengan kondisi masyarakat yang ingin diberdayakan. Baik itu potensi dari 

masyarakatnya sendiri maupun sumber daya lain yang mendukungnya. 

Begitupun dengan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. Ada 

berbagai macam proses atau cara yang dilakukan oleh Bengokcraft dalam 

memberdayakan masyarakat Desa Kesongo. Proses pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft disesuaikan dengan potensi dari sumber daya 

manusianya itu sendiri yaitu masyarakat Desa Kesongo dan disesuaikan 

dengan sumber daya lain yang berupa potensi yang dimiliki Desa Kesongo 

yaitu eceng gondok yang melimpah. Proses pemberdayaan dilakukan oleh 

Bengokcraft dengan beberapa tahap yang berkelanjutan. Proses pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Bengokcraft berkaitan dengan tahap-tahap pemberdayaan 

Sulistiyani (2017) yang meliputi 3 tahap.  

1. Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku 

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sebagai suatu tahapan 

awal dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft terhadap 

masyarakat Desa Kesongo. Tahap Penyadaran dan pembentukan perilaku 

merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pihak pemberdaya 
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menciptakan prakondisi agar proses pemberdayaan efektif. Penyadaran 

dilakukan untuk merangsang kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

memperbaiki diri dan menciptakan masa depan yang lebih baik (Sulistiyani, 

2017). Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku yang dilakukan oleh 

Bengokcraft memiliki tujuan untuk menyadarkan masyarakat Desa Kesongo 

mengenai potensi yang ada berupa eceng gondok yang dapat dimanfaatkan 

secara optimal menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan 

untuk menyadarkan masyarakat Desa Kesongo bahwa masyarakat 

membutuhkan kapasitas diri yang tinggi untuk meningkatkan taraf 

hidupnya. Sedangkan pembentukan perilaku yang dilakukan oleh 

Bengokcraft terhadap masyarakat Desa Kesongo dalam proses 

pemberdayaan yaitu Bengokcraft mengajak masyarakat Desa Kesongo 

untuk memanfaatkan potensi yang ada di Desa Kesongo yang berupa eceng 

gondok secara optimal dengan cara memanfaatkan menjadi kerajinan. Hal 

demikian seperti yang diungkap oleh pengelola Bengokcraft Mbak Asta 

sebagai berikut. 

“Hal yang kita lakukan pertama yaitu membangun awareness 

masyarakat. Agar mereka itu memiliki kepercayaan diri terhadap 

dirinya. Selama ini sudah banyak masyarakat yang sadar akan 

potensi, akan tetapi mereka belum aware tehadap diri sendiri, 

belum percaya diri, masih ragu dan belum yakin terhadap dirinya 

untuk memanfaatkan potensi yang ada”.  

  (Wawancara dengan Mbak Asta (25) pada tanggal 14 Mei 2020) 
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Gambar 2. Sosialisasi dan Pelatihan Serentak Bengokcraft 2019 

(Sumber : Data Sekunder Mei, 2020) 

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku dilakukan oleh 

Bengokcraft melalui sosialisasi serentak dan juga penyadaran melalui 

masyarakat yang sudah konsisten ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Bengokcraft. Dua cara tersebut dilakukan diwaktu yang berbeda 

dengan pelaku pemberdaya yang berbeda. Sosialisasi serentak pelaku 

pemberdayanya adalah pengelola Bengokcraft sedangkan penyadaran 

melalui masyarakat yang sudah konsisten ikut dalam pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft pelaku pemberdayanya yaitu masyarakat yang 

sudah ikut dalam pemberdayaan, dengan cara menyadarkan masyarakat 

mengenai potensi eceng gondok yang dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu 

yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan membentuk perilaku masyarakat 

Desa Kesongo untuk mengelola eceng gondok tersebut secara optimal 

menjadi kerajinan. 

Sosialisasi serentak dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft dilakukan di Banaran Kopi yang diikuti oleh sekitar 30 orang 
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dari berbagai dusun yang ada di Desa Kesongo. Sosialisasi serentak sebagai 

tahap penyadaran dan pembentukan perilaku tersebut dilakukan satu kali 

pada saat awal dimulainya pemberdayaan yang dibarengi dengan pelatihan 

serentak. Sehingga proses sosialisasi tersebut dilanjut dengan pelatihan yang 

berkelanjutan. Dalam sosialisasi tersebut pihak Bengokcraft menyadarkan 

masyarakat mengenai potensi sumber daya alam dan juga potensi diri yang 

dimiliki oleh masyarakat Desa Kesongo. Pihak Bengokcraft menyadarkan 

bahwa eceng gondok merupakan potensi besar yang dimiliki Desa Kesongo. 

Pihak Bengokcraft dalam pemberdayaan ini tidak hanya menyadarkan akan 

potensi alam yang ada di Desa Kesongo saja. Akan tetapi Bengokcraft juga 

membangun rasa kesadaran dan membentuk perilaku masyarakat untuk 

mengelola dan memanfaatkan eceng gondok secara optimal. Hal tersebut 

dilakukan Bengokcraft dengan dimulainya membangun rasa sadar dan 

percaya diri terhadap diri masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan 

eceng gondok secara optimal. 

 Sosialisasi yang dilakukan oleh Bengokcraft dengan menggandeng 

komunitas pengrajin eceng gondok. Hal demikian dilakukan karena setelah 

tahap penyadaran dan pembentukan perilaku melalui sosialisasi serentak 

tersebut ada tahap selanjutnya yang dilakukan melalui pelatihan serentak. 

Keduanya dilakukan diwaktu yang sama, dimana sosialisasi diberikan oleh 

pihak Bengokcraft sedangkan pelatihan pembuatan kerajinan eceng gondok 

diberikan oleh Bengokcraft yang dibantu dan dipimpin oleh komunitas 
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eceng gondok Semarang. Hal demikian juga diungkap oleh Mas Firman 

Setyaji selaku pendiri Bengokcraft sebagai berikut. 

“Jadi kita melakukan sosialisasi dan pelatihan serentak secara 

bersama mb. Pertama kita memberikan sosialisasi dulu mengenai 

potensi eceng gondok kemudian dilanjut pelatihan dengan 

mengajak komunitas pengrajin eceng gondok semarang untuk 

menjadi tutor dalam pelatihan yang dilakukan” 

(Wawancara dengan Mas Firman Setyaji (30) pada tanggal 05 Mei 

2020) 

 

Berdasarkan penjelasan Mas Firman tersebut terlihat bahwa 

sosialisasi dilakukan oleh pengelola Bengokcraft kemudian dilanjut 

pelatihan yang dipimpin dan diajarkan oleh komunitas pengrajin eceng 

gondok Semarang. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku yang 

dilakukan oleh Bengokcraft dalam memberdayakan masyarakat juga melalui 

perantara masyarakat yang sudah ikut konsisten dalam pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft. 

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku melalui perantara 

masyarakat ini dilakukan oleh masyarakat yang sudah ikut dalam 

pemberdayaan Bengokcraft dengan menyadarkan masyarakat lain mengenai 

potensi yang ada di Desa Kesongo berupa eceng gondok yang dapat 

dimanfaatkan secara optimal menjadi sesuatu dan menyadarkan akan 

potensi dirinya, kemudian membentuk perilaku masyarakat dengan 

mengajak masyarakat lain untuk mengelola potensi yang ada berupa eceng 

gondok secara optimal menjadi kerajinan. Hal demikian juga diungkap oleh 

Mas Firman Setyaji selaku pendiri Bengokcraft sebagai berikut. 

“dadi sek melu Bengokcraft ora kabeh sek melu sosialisasi seko 

awal mb Luluk, tapi ono sek dijak kancane, tetangga. Awale dikei 
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ngerti bengok ki lho nek digawe kerajinan ki regane lumayan 

lagian gawene nek wes iso gampang, akhire do nyobo terus dadi 

lanjut sampai saiki” 

(Jadi yang ikut Bengokcraft tidak semua yang ikut sosialisasi dari 

awal mb Luluk, tetapi ada yang diajak teman atau tetangga. 

Awalnya dikasih tahu bahwa eceng gondok jika dibuat kerajinan 

harga jualnya lumayan dan membuatnya kalau sudah terbiasa 

gampang, akhirnya pada mencoba terus lanjut sampai sekarang) 

(Wawancara dengan Mas Firman (30) pada tanggal 05 Mei 2020) 

 

Hal demikian juga diperkuat oleh Rofidah salah satu masyarakat 

yang sudah ikut dari awal pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

dan mengajak kepada masyarakat lain sebagai berikut.  

“pas ngobrol nang ngarep omah ngono iku kan mb, biasane kan 

ibu-ibu ngobrol to mb. Akeh sek diobrolke, kadang pas gitu aku 

suka ngomong ki lho nek dimanfaatke lumayan hasile koyo gawe 

kerajinan lumayan hasile timbang didol mentah” 

(Ketika ngobrol di depan rumah gitu kan mb, biasanya kan ibu-ibu 

ngobrol mb. Banyak yang diobrolkan, kadang ketika gitu aku suka 

ngomong ini lho kalau dimanfaatkan lumayan hasilnya seperti 

bikin kerajinan lumayan hasilnya daripada dijual mentah) 

(Wawancara dengan Bu Rofidah (38) pada tanggal 01 Juni 2020) 

 

Penyadaran dan pembentukan perilaku yang dilakukan oleh 

masyarakat yang sebelumnya sudah ikut pemberdayaan Bengokcraft dan 

sudah sadar terlebih dahulu, biasanya menyadarkan masyarakat yang lain 

secara spontanitas. Setelah sudah ada muncul rasa sadar tersebut dilanjut 

dengan membentuk perilaku yaitu mengajak masyarakat untuk mengelola 

dan memanfaatkan eceng gondok secara optimal. Tahap penyadaran dan 

pembentukan perilaku dengan perantara masyarakat yang sebelumnya sudah 

ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft waktunya tidak 

menentu, yaitu dilakukan secara spontanitas dan memanfaatkan peluang 

dengan melihat kondisi yang ada untuk memberikan penyadaran dan 
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membentuk perilaku masyarakat Desa Kesongo agar memiliki keinginan 

untuk mengembangkan dirinya. Hal tersebut berbeda dengan tahap 

penyadaran dan pembentukan perilaku melalui sosialisasi serentak yang 

dilakukan terstrutktur dan terencana yaitu dilakukan satu kali. Setelah 

dilakukan tahap penyadaran dan pembentukan perilaku dilanjut pada tahap 

transformasi pemberian pengetahuan dan kecakapan ketrampilan melalui 

pelatihan. 

2. Tahap Transformasi  

Tahap kedua pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft adalah 

tahap transformasi. Tahap transformasi merupakan tahap masyarakat 

menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan ketrampilan. 

Tahap ini menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan ketrampilan 

(Sulistiyani, 2017). Tahap transformasi yang dilakukan oleh Bengokcraft 

yaitu tahap mentransfer kemampuan yang berupa wawasan pengetahuan dan 

kecakapan ketrampilan. Bengokcraft memberikan wawasan dan 

pengetahuan mengenai tanaman eceng gondok serta mengenai manfaat 

eceng gondok dari segala aspek. Termasuk manfaat eceng gondok yang 

dapat dijadikan kerajinan yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi 

dibanding hanya dijual secara mentah. Dalam pemberian wawasan dan 

pengetahuan ini masyarakat diajarkan banyak desain mengenai kerajinan 

eceng gondok. Walaupun ada beberapa masyarakat yang sudah mengetahui 

bahkan ada beberapa yang sudah bisa membuat kerajinan dari eceng 

gondok, akan tetapi masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui 
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mengenai hal tersebut. Pemberian pengetahuan dan wawasan tersebut 

dilakukan agar masyarakat Desa Kesongo mengetahui secara detail 

mengenai pemanfaatan eceng gondok, walaupun ada beberapa masyarakat 

yang sudah mengetahui. Selain itu juga agar masyarakat tertarik untuk 

membuat kerajinan eceng gondok secara konsisten, sehingga dapat 

menambah penghasilan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa 

Kesongo.  

“jadi sebelum didirikan bengokcraft dan dilakukan pemberdayaan 

ini memang sudah ada yang tahu mengenai eceng gondok yang 

dapat dijadikan sebagai kerajinan, akan tetapi belum seluruhnya 

tahu dan bisa. Ono sek ngerti tok ono sek ngerti ning yo iso tapi ra 

pede ngedole, dadi gawe kerajinane dingo dewe” 

(Jadi sebelum didirikan bengokcraft dan dilakukan pemberdayaan 

ini memang sudah banyak yang mengetahui mengenai eceng 

gondok yang dapat dijadikan sebagai kerajinan, akan tetapi belum 

seluruhnya mengetahui dan bisa. Ada yang mengetahui saja, ada 

yang mengetahui dan bisa tetapi tidak bisa menjual, jadi membuat 

kerajinan untuk diri sendiri.) 

(Wawancara dengan Mbak Asta (25) pada tanggal 14 Mei 2020) 

 

Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan 

kecakapan ketrampilan dilakukan melalui pelatihan serentak, pelatihan dari 

rumah ke rumah, dan pelatihan dengan perantara masyarakat yang sudah 

ikut dan konsisten dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. 

Cara tersebut merupakan bentuk kerjasama antara pihak Bengokcraft 

dengan masyarakat yang sudah ikut terlebih dahulu untuk memperluas 

masyarakat ikut dalam pemberdayaan. Sehingga terdapat 3 model pelatihan 

dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kesongo. Hal demikian dilakukan 

agar banyak masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Bengokcraft. 
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Gambar 3. Pelatihan Serentak di Warung Gubuk 2019 

(Sumber : Data Sekunder Mei, 2020) 

Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan 

ketrampilan ini pertama dilakukan melalui pelatihan serentak. Pelatihan 

serentak dilakukan beberapa kali selama 2 bulan yang dilakukan seminggu 

sekali. Pelatihan serentak pertama dilakukan bersama dengan sosialisasi 

serentak di Banaran Kopi dan untuk pelatihan serentak kedua dan 

seterusnya dilakukan di Warung Gubuk. Pelatihan serentak yang pertama 

dan dilakukan di Banaran Kopi berkolaborasi dengan komunitas pengrajin 

eceng gondok Semarang. Pada pelatihan serentak tersebut Bengokcraft 

berkolaborasi dengan pengrajin eceng gondok Semarang untuk mengajarkan 

desain-desain kerajinan kepada masyarakat Desa Kesongo.  Desain – desain 

yang diberikan dalam proses pelatihan serentak tersebut diajarkan langsung 

oleh komunitas pengrajin eceng gondok Semarang dan langsung 

dipraktekan oleh masyarakat yang ikut dalam pelatihan serentak yang 

diadakan oleh Bengokcraft.  Dalam pelatihan serentak ini komunitas 

pengrajin sebagai tutor. Tutor tersebut terdiri dari dua macam yaitu tutor 

utama yang ada di depan dan pendamping tutor. 
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Sistem pelatihannya dibagi dalam kelompok, dimana ada tutor utama 

yang mengajarkan dan mengarahkan di depan serta ada pendamping tutor 

yang mendampingi dan mengarahkan tiap kelompok. Di dalam setiap 

kelompok pelatihan tersebut terdapat 5 orang anggota. Masyarakat yang ikut 

dalam pelatihan tersebut ikut praktek dan mengikuti arahan dari tutor yang 

ada di depan dan dibantu dengan pendamping tutor. Pendamping tutor 

bertugas untuk mendampingi masyarakat dan mengarahkan masyarakat 

dalam pembuatan kerajinan dari eceng gondok. Sehingga masyarakat yang 

kurang paham dengan arahan tutor di depan dapat menanyakan dan 

meminta arahan pendamping tutor. Strategi dan cara tersebut dilakukan oleh 

Bengokcraft yang berkolaborasi dengan komunitas pengrajin eceng gondok 

Semarang agar pelatihan lebih efektif dan masyarakat jauh lebih memahami 

mengenai cara dalam pembuatan kerajinan eceng gondok. 

Pelatihan selanjutnya dilakukan di Warung Gubuk yang letaknya 

dekat dengan Rawa. Bertempat di Warung Gubuk dikarenakan letaknya 

yang srategis dan dekat dengan pusatnya eceng gondok, yaitu dekat dengan 

Rawa dan tempat menjemur eceng gondok. Selain itu, Warung Gubuk ini 

memiliki tempat yang luas, sehingga cocok untuk digunakan pelatihan. Hal 

tersebut diungkap oleh pendiri Bengokcraft Firman Setyaji sebagai berikut. 

“Pelatihan yang kedua dan selanjutnya diadakan di Warung Gubuk 

karena lebih dekat dengan Rawa mb, jadi warga ambil hasil eceng 

gondok yang didapat itu dekat. Karena biasanya warga menjemur 

di pinggiran Rawa kalau enggak ya di pinggir jalan dekat Rawa 

dan sawah. Nah warung Gubuk yang cukup besar ini strategis mb 

untuk pelatihan” 

(Wawancara dengan Firman Setyaji pada tanggal 08 Mei 2020) 
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Berikut gambar eceng gondok yang dijemur masyarakat di pinggir 

Rawa atau di pinggir jalan dekat rawa dan sawah. 

 
Gambar 4. Penjemuran Eceng Gondok 

(Sumber : Data Primer, 2020) 

Masyarakat Desa Kesongo memiliki kebiasaan menjemur eceng 

gondok yang baru diambil di pinggir sawah dekat rawa yang juga dekat 

dengan Warung Gubuk. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dan 

mempercepat masyarakat dalam mengangkut eceng gondok, karena jika 

harus dijemur di sekitar rumah memerlukan waktu dan juga kendaraan atau 

gerobak dalam membawa eceng gondok. Sehingga untuk mempermudah 

maka masyarakat menjemur di sekitar rawa tepatnya dipinggir sawah dekat 

rawa. Biasanya masyarakat akan membawa pulang eceng gondok itu setelah 

kering. Namun ada juga masyarakat yang langsung menjual dalam keadaan 

mentah basah. Masyarakat yang menjual dalam keadaan mentah basah 

biasanya setelah diambil langsung diikat secara gelondong dan dijual ke 
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pengepul. Dari kebiasaan masyarakat yang menjemur eceng gondok di 

dekat rawa tersebut menjadikan pihak Bengokcraft berinisiatif untuk 

melakukan pelatihan di dekat rawa yaitu di Warung Gubuk. Hal tersebut  

dilakukan Bengokcraft agar proses pemberdayaan yang berupa pelatihan 

serentak lebih efisien karena letaknya yang dekat dengan rawa dan juga 

dekat dengan tempat penjemuran eceng gondok. Seperti halnya 

mempermudahkan Bengokcraft dalam mencontohkan pengambilan eceng 

secara benar dengan cara menjaga kebersihan rawa serta menjaga ekosistem 

rawa.  

Berikut adalah gambar kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft di Warung Gubuk. 

 
Gambar 5. Kegiatan Pelatihan Bengokcraft 2019 

(Sumber : Data Sekunder Mei, 2020) 

Kebanyakan yang ikut dalam pelatihan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft tersebut adalah perempuan yaitu ibu-ibu rumah tangga 

masyarakat Desa Kesongo yang banyak memiliki waktu luang, sehingga 

diajak untuk membuat kerajinan oleh Bengokcraft. Selain ibu-ibu rumah 
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tangga, juga ada warga yang biasa bekerja serabutan ikut dalam pelatihan 

yang dilakukan oleh Bengokcraft. Untuk pesertanya pun tidak menentu. 

Diawal ketika di Banaran Kopi ada sekitar 30 orang, sedangkan pada 

pelatihan selanjutnya yang dilakukan di warung Gubuk kadang lebih namun 

kadan juga berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya yaitu karena setelah mengikuti ternyata tidak minat untuk 

melanjutkan, ada juga yang masih melanjutkan akan tetapi tidak bisa ikut 

secara rutin pelatihan yang diadakan Bengokcraft karena ada keperluan lain, 

ada juga yang tadinya tidak tertarik melihat tetangganya jadi tertarik ikut. 

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Firman Setyaji sebagai berikut. 

“ Kalau untuk peserta yang ikut dalam pemberdayaan nggak tentu. 

Pas diawal itu sekitar 30an pas di Banaran Kopi, kalau 

selanjutnya kadang nambah kadang kurang. Soale ngene mb, kan 

ono sek melu pisan lebare ora minat, ono sek melu lanjut sampai 

saiki tapi pas sosialisasi pelatihan ora melu terus, kadang kan ono 

acara lain, ono yoan sek awale ramelu weruh tonggone melu terus 

pengen” 

(Kalau untuk peserta yang ikut dalam pemberdayaan tidak tentu. 

Ketika diawal itu sekitar 30an ketika di Banaran Kopi,kalau 

selanjutnya kadang tambah kadang berkurang. Karena gini mb, kan 

ada yang ikut satu kali setelahnya tidak berminat, ada yang lanjut 

sampai sekarang tetapi ketika sosialisasi dan pelatihan tidak ikut 

terus menerus, kadang kan ada acara lain, ada yang awalnya tidak 

ikut lihat tetangganya jadi ikutan) 

(Wawancara dengan Mas Firman Setyaji (30) pada tanggal 08 Mei 

2020) 

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Nuryanti selaku masyarakat 

yang ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft sebagai 

berikut. 

“Di Banaran sek nderek sekitar 30 orang mb, nek pas di Warung 

Gubuk sok mboten mesti mb kadang katah kadang mboten. Ngoten 

niku kan tergantung pas lego mboten to mb” 
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(Di Banaran yang ikut sekitar 30 orang mb, ketika di Warung 

Gubuk tidak tentu mb, kadang banyak kadang dikit. Seperti itu kan 

tergantung orangnya sibuk atau enggak) 

(Wawancara dengan Ibu Nuryanti (47) pada tanggal 29 Mei 2020)  

 

Dalam pelatihan yang dilakukan oleh Bengokcraft pesertanya tidak 

bisa menentu, akan tetapi pihak Bengokcraft selalu mengusahakan agar 

masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan banyak dan diusahakan selalu 

meningkat. Hal tersebut dikarenakan Bengokcraft pada setiap bulannya 

selalu memiliki target untuk menambah masyarakat yang ikut dalam 

pemberdayaan. Hal tersebut diungkap oleh Firman Setyaji selaku pendiri 

Bengokcraft sebagai berikut. 

“Jadi kami memiliki target setiap bulannya harus nambah orang 

yang ikut dalam pemberdayaan kami, tidak hanya itu saja akan 

tetapi juga menambah desain serta memperbesar pemasaran. 

Harapannya di tahun ke 5, bengokcraft dapat memberdayakan 

seluruh masyarakat Desa Kesongo, artinya bukan semua 

masyarakat diberdayakan, akan tetapi masyarakat juga ikut 

mengelola dan menggerakan terutama kaum intelek seperti anak 

kuliah ya kayak kamu” 

(Wawancara dengan Mas Firman Setyaji pada tanggal 14 Mei 

2020) 

 

 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan 

kecakapan ketrampilan yang berupa pelatihan, selanjutnya dilakukan 

dengan pelatihan dari rumah ke rumah. Pihak bengokcraft datang langsung 

ke rumah warga untuk memberikan pelatihan dalam pembuatan kerajinan 

eceng gondok. Cara tersebut sebagai lanjutan dari pemberdayaan tahap 

transformasi wawasan pengetahuan dan kecakapan ketrampilan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft setelah dilakukan cara yang pertama yang 
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berupa pelatihan serentak yang diadakan di Banaran Kopi dan Warung 

Gubuk. 

Bengokcraft datang dari satu rumah ke rumah lain untuk 

mengajarkan mengenai desain-desain baru yang inovatif kepada masyarakat 

agar masyarakat mendalami dan dapat membuat kerajinan eceng gondok 

dengan desain-desain yang inovatif secara konsisten, kemudian dijual 

sehingga memiliki nilai ekonomi. Hal tersebut dilakukan Bengokcraft agar 

pemberdayaan tidak berhenti di sosialisasi dan pelatihan serentak saja, akan 

tetapi berkelanjutan yang tujuannya pemberdayaan tersebut dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga taraf hidup masyarakat 

Desa Kesongo mengalami peningkatan.  Seperti halnya yang diungkap oleh 

Firman Setyaji selaku pendiri Bengokcraft sebagai berikut. 

“strategi selanjutnya dari kita dengan ndodok langsung ke rumah 

datang mb. Hal itu kami lakukan agar ada keberlanjutan dari 

sosialisasi dan pelatihan yang sudah dilakukan Jadi kita datang ke 

tiap rumah yang ikut pada saat sosialisasi dan pelatihan, baik itu 

yang ikut rutin maupun tidak. Bahkan sek melu pisan ya kami 

datangi ke rumahnya untuk kami ajak. Kami datang mengajarkan 

desain-desain lain yang lebih kompleks dan mengajak warga untuk 

konsisten membuat kerajinan”.  

(Strategi selanjutnya dari kita dengan datang langsung ke rumah 

mb. Hal tersebut kami lakukan agar ada keberlanjutan dari 

sosialisasi dan pelatihan yang sudah dilakukan. Jadi kita datang ke 

tiap rumah yang ikut pada saat sosialisasi dan pelatihan, baik itu 

yang ikut rutin maupun tidak. Bahkan yang hanya ikut sekali pun 

kami datangi ke rumahnya untuk kami ajak. Kami mengajarkan 

desain-desain lain yang lebih kompleks dan mengajak warga untuk 

membuat kerajinan secara konsisten ) 

(Wawancara dengan Mas Firman Setyaji (30) pada tanggal 14 Mei 

2020) 

 

Cara dengan datang langsung ke rumah warga ini tidak hanya 

mengajarkan desain yang inovatif saja, akan tetapi Bengokcraft juga 
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melakukan quality control masyarakat dalam pembuatan kerajinan. Quality 

control dilakukan agar produk yang dihasilkan bagus dan layak untuk 

dipasarkan. Kontrol tersebut dilakukan rutin tiap minggunya. Hal tersebut 

juga diungkap oleh Harti salah satu masyarakat yang ikut dalam 

pemberdayaan Bengokcraft sebagai berikut. 

“Biasane tiap minggu mas Aji nek mboten mb Asta mriki mb, 

ngontrol kerajinan sek tak damel, dados nek wonten sek kurang 

rapi diken ngrapike, kalih mundut kerajinan sek pun dados 

didolke, mangkih nek wonten model anyar nggeh diparingi ngertos 

diajari mb kalih diparingi gambare, ngoten mb”. 

(Biasanya tiap minggu mas Aji kalau enggak ya Mb Asta kesini 

mb, mengontrol kerajinan yang saya buat, jadi kalau ada yang 

kurang rapi disuruh merapikan dan mengambil kerajinan yang 

sudah jadi lalu dijualkan, nanti kalau ada model baru ya dikasih 

tahu , diajari dan dikasih gambar, begitu mb)  

(Wawancara dengan Bu Harti (46) pada tanggal 28 Mei 2020) 

 

 
Gambar 6. Aktivitas Masyarakat dalam Pembuatan Kerajinan 

(Sumber : Data Primer, 2020) 

Cara Bengokcraft dalam memberdayakan masyarakat Desa Kesongo 

yang berupa datang langsung ke rumah tersebut sebagai suatu 
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pendampingan yang diberikan oleh pihak Bengokcraft agar pemberdayaan 

ada keberlanjutan. Cara tersebut terdiri dari dua proses di dalamnya yaitu 

Bengokcraft mengajarkan desain-desain kerajinan eceng gondok yang 

inovatif dan melakukan quality control yang berupa mengontrol aktivitas 

masyarakat dalam membuat kerajinan dan mengontrol hasil kerajinan yang 

dibuat masyarakat. Berkaitan dengan desain kerajinan eceng gondok, 

terkadang masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan Bengokcraft juga 

memiliki ide desain baru dalam pembuatan kerajinan. Sehingga 

pembaharuan desain tidak hanya dari pihak pelaku pemberdaya yaitu 

Bengokcraft, akan tetapi juga dari pihak yang diberdayakan yaitu 

masyarakat Desa Kesongo yang ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Bengokcraft. Hal tersebut seperti yang diungkap oleh Kartini pada saat 

kartini membuat kerajinan di rumahnya pada tanggal 30 Mei 2020 sebagai 

berikut.  

 
Gambar 7. Aktivitas Masyarakat dalam Pembuatan Kerajinan 

(Sumber : Data Primer, 2020) 
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“Nek model niku wonten sek saking mas Aji ning wonten sek 

saking warga mb, koyo ndamel karpet bengok niku kan idene 

saking warga, awale nyobi terus diprisake mas Aji kok mas Aji 

seneng terus dikon produksi mb” 

(Kalau model itu ada yang dari mas Aji ada juga yang dari warga 

mb, seperti membuat karpet eceng gondok itu kan idenya dari 

warga yang awalnya mencoba terus dilihatkan ke mas Aji kok Mas 

Aji suka terus disuruh produksi)  

(Wawancara dengan Ibu Kartini (42) pada tanggal 30 Mei 2020)  

 

Desain baru kerajinan eceng gondok yang dihasilkan oleh 

masyarakat Desa Kesongo dilatarbelakangi dari masyarakat yang 

bereksperimen untuk membuat produk baru. Produk desain baru yang 

dihasilkan biasanya diperlihatkan kepada pihak Bengokcraft dan jika produk 

tersebut dirasa bagus maka produk desain baru tersebut dicoba untuk 

dipasarkan. Kemudian jika dipasaran laku maka produk dengan desain baru 

tersebut diproduksi secara rutin. Baik pihak Bengokcraft maupun 

masyarakat Desa Kesongo yang ikut dalam pemberdayaan terus melakukan 

pembaharuan desain kerajinan eceng gondok yang disesuaikan dengan tren 

yang ada di masyarakat. Pada saat ini baik Bengokcraft maupun masyarakat 

sudah berhasil menciptakan 10 produk kerajinan enceng gondok. 

Diantaranya adalah tas, sandal, case handphone, topi, keranjang, buku, vas 

bunga, tempat tisu, sajadah, baju eceng gondok. Berbagai macam produk 

kerajinan tersebut memiliki pemasaran yang baik di kalangan masyarakat, 

baik kalangan muda maupun tua. 

Berikut adalah contoh dari berbagai macam kerajinan yang 

diproduksi oleh masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Bengokcraft.  
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Gambar 8. Aneka Kerajinan Eceng Gondok 

(Sumber : Data Primer, 2020) 

Aneka kerajinan eceng gondok pada gambar 8. tersebut memiliki 

nilai ekonomi tinggi, sehingga keuntungan yang didapat oleh masyarakat 

Desa Kesongo dalam memanfaatkan eceng gondok menjadi kerajinan 

sangat tinggi. Kerajinan eceng gondok dihargai sekitar Rp.20.000-

Rp.30.000/buahnya tergantung jenis atau model kerajinan. Semakin rumit 

model yang dibuat maka harga semakin mahal. Hal demikian seperti halnya 

yang diungkap Rizky selaku masyarakat Desa Kesongo yang ikut dalam 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft sebagai berikut.  

“harga jualnya ya jelas lebih mahal dijual dalam bentuk kerajinan 

mb. Harga jual kerajinan sekitar Rp. 20.000-Rp.30.000 tergantung 

jenis kerajinannya tergantung detail modelnya. Bahkan ada yang 

sampai dihargai Rp.80.000 kayak tas laptop, tapi saya jarang bikin 

yang itu” 

(Wawancara dengan Rizky (22) pada tanggal 20 Mei 2020) 

 

Proses pemberdayaan dari tahap transformasi berupa pengetahuan 

wawasan dan kecakapan ketrampilan yang terakhir adalah pelatihan melalui 

perantara masyarakat yang sudah ikut dan bergabung dalam pemberdayaan 
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Bengokcraft sebelumnya. Masyarakat yang sebelumnya sudah ikut dan 

konsisten dalam pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft menjadi media 

dalam pemberdayaan untuk memberikan pelatihan pembuatan kerajinan 

eceng gondok kepada masyarakat lain yang belum ikut pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft. Masyarakat yang dituju dan menjadi sasaran 

adalah masyarakat yang sekiranya memiliki waktu luang atau tidak 

memiliki pekerjaan. Pada tahap pemberdayaan ini ada kerjasama antara 

Bengokcraft dan juga masyarakat yang sudah ikut pemberdayaan 

Bengokcraft sebelumnya. Masyarakat yang sudah ikut pemberdayaan 

sebelumnya pada cara ini di tahap trasnformasi wawasan pengetahuan dan 

pelatihan juga menjadi pelaku atau aktor pemberdaya seperti halnya 

Bengokcraft.  

Biasanya yang diajarkan oleh masyarakat yang sudah ikut dalam 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft diawali dengan desain yang 

mudah dahulu, seperti pembuatan buku. Kemudian lambat laun diajari 

kerajinan yang cukup detail dan rumit. Untuk mengajarkannya juga 

disesuaikan dengan sumber daya manusianya atau masyarakatnya, biasanya 

jika yang belum bisa dan masih baru maka diajari dari dasar, akan tetapi jika 

masyarakat sudah bisa diajari ke tahap yang lebih sulit dan desain yang 

lebih beranekaragam. Dalam hal ini pihak Bengokcraft juga turun langsung 

memberikan pelatihan dengan bekerjasama terhadap masyarakat yang sudah 

ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. Hal tersebut 
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seperti yang diungkap Rofidah selaku masyarakat yang ikut dalam 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft sebagai berikut. 

“Awalnya saya ajak satu temen, dia seneng banget. Dia ibu rumah 

tangga rehat dari pabrik terus bertani. Setelah saya ajak dia seneng 

banget. Bisa nambah penghasilan. Sampe-sampe waktu belajar 

saking penasarannya dia bangun malam aja sempet-sempete 

nganyam. Setelah terlihat hasilnya yang lain datang dengan 

sendirinya. Lalu yang lain saya ajari cara membuate mb, dan mas 

Aji juga mengajarkan desain kerajinan serta cara jual produke mb” 

(Wawancara dengan Bu Rofidah (38) pada tanggal 01 Juni 2020) 

 

Pernyataan tentang kontribusi masyarakat dalam proses 

pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft diperkuat oleh Budiman selaku 

masyarakat yang sebelumnya sudah ikut dan bergabung dalam 

pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft. Pernyataan tersebut sebagai 

berikut. 

“Saya ngajak tetangga juga mb untuk membuat kerajinan, biar 

masyarakat sini yang nganggur kan bisa membuat menghasilkan 

uang. Nanti biasanya dibantu mas Aji mb pas ngajari terutama 

mengenai desain baru sama pemasaran. Tapi mb ngajak uwong ki 

gampang-gampang angel ono sek gelem ning sek ra gelem yo 

akeh” 

(Saya mengajak tetangga juga mb untuk membuat kerajinan, agar 

masyarakat sini yang pengangguran bisa membuat dan 

menghasilkan uang. Nanti biasanya dibantu mas Aji mb pas 

mengajarkan terutama mengenai desain baru sama pemasaran. 

Tetapi mb mengajak orang itu gampang-gampang susah ada yang 

mau tetapi yang tidak mau juga banyak) 

(Wawancara dengan Budiman (56) pada tanggal 03 Juni Mei 2020) 
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Dari dua pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa masyarakat yang 

sudah ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft juga ikut 

menggerakan dan melatih masyarakat yang lain untuk membuat kerajinan 

eceng gondok, Walaupun tidak semua mau diajak untuk membuat kerajinan 

eceng gondok, namun ada masyarakat yang tergerak untuk mengembangkan 

dirinya dengan datang sendiri ke masyarakat yang sebelumnya sudah 

bergabung di Bengokcraft dan meminta untuk diajarkan cara membuat 

kerajinan eceng gondok. Bengokcraft dan masyarakat yang sudah ikut 

dalam pemberdayaan berkolaborasi untuk menggerakan masyarakat yang 

masih menganggur dan belum ikut, terutama ibu-ibu rumah tangga untuk 

membuat kerajinan eceng gondok. Dalam pemberdayaan tersebut 

masyarakat yang sudah ikut dalam pemberdayaan dan Bengokcraft 

mengajarkan dan melatih cara membuat kerajinan eceng gondok kepada 

Gambar 9. Pelatihan dengan Perantara Masyarakat yang Ikut dalam 

Pemberdayaan Bengokcraft 

(Sumber : Data Sekunder, 2020) 
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masyarakat yang baru ingin belajar dan mendalami dalam pembuatan 

kerajinan eceng gondok.  

Masyarakat yang sudah ikut dalam pemberdayaan dalam 

mengajarkan masyarakat yang baru diajak dan digerakkan dengan cara 

memberikan pelatihan secara personal maupun secara serentak. Hal tersebut 

disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang baru saja bergabung dalam 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. Seperti yang dijelaskan 

oleh Nuryanti selaku masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft dengan perantara Rofidah yang sebelumnya 

sudah ikut terlebih dahulu dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft sebagai berikut. 

“Dulu saya ikut itu bareng- bareng sama tetangga yang lain mb 

sekitar 5 orang sama saya, awalnya karena penasaran aja liat yang 

lainnya belajar terus saya ikut tetangga aja setelah diajari sama mb 

Rofidah ternyata asik dan malah keterusan bikin dan dijual mb” 

(Wawancara dengan Bu Nuryanti (47) pada tanggal 29 Mei 2020) 

 

Berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh Nuryanti selaku 

masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft melalui perantara masyarakat yang sebelumnya sudah ikut 

terlebih dahulu yaitu Rofidah menjelaskan bahwa Nuryanti ikut dalam 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft diawali dengan ikut bareng 

tetangganya dan diberikan pelatihan secara serentak oleh Rofidah. Nuryanti 

belajar membuat kerajinan eceng gondok bersama masyarakat lain yang ikut 

dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. Berdasarkan 

informasi dari Nuryanti ia belajar bareng dengan yang lain sekitar 5 orang. 
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Hal yang diajarkan pertama oleh Rofidah diawali dengan desain yang 

mudah, setelah desain mudah Rofidah mengajarkan tahap berikutnya 

dengan memberikan pelatihan desain yang lebih detail dan rumit. Dalam 

pelatihan ini biasanya ada pendampingan dari pihak pengelola Bengokcraft 

untuk memantau sekaligus mengajarkan langsung kepada masyarakat yang 

baru saja bergabung dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. 

Setelah itu orang tersebut dilepas dari pendampingan dan berjalan sendiri 

dalam membuat kerajinan eceng gondok. Sehingga pihak Bengokcraft hanya 

melakukan kontrol terhadap hasil kerajinan yang dibuat.  

Pelatihan dengan perantara masyarakat yang sebelumnya sudah ikut 

dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft terhadap masyarakat 

yang baru ikut dalam pemberdayaan masing-masing berbeda. Tidak dapat 

disamaratakan karena kemampuan tiap individu berbeda, sehingga 

menyesuaikan dengan kemampuan individunya. Begitu pun dengan sistem 

pelatihannya yang juga berbeda, ada yang serentak ada juga yang personal 

disesuaikan dengan kondisi yang ada. Disesuaikan dengan kondisi orang 

yang berkenan untuk belajar membuat kerajinan dari eceng gondok yang 

dilakukan oleh Bengokcraft. 

Dalam proses pemberdayaan ini antara pengelola Bengokcraft selaku 

penggerak dari proses pemberdayaan dan masyarakat selaku orang yang 

digerakkan saling bekerjasama. Sehingga dalam hal ini masyarakat tidak 

hanya menjadi obyek yang digerakkan oleh subyek yaitu Bengokcraft, akan 

tetapi masyarakatnya sendiri sebagai subyek sekaligus obyek, dimana 
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subyek untuk menggerakan dan mengembangkan dirinya dan masyarakat 

sekitar yang belum ikut pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft serta 

sebagai obyek dimana dirinya digerakkan oleh Bengokcraft agar 

berkembang. 

3. Tahap Peningkatan Intelektual dan Ketrampilan 

Tahap ketiga dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft adalah tahap peningkatan intelektual dan ketrampilan. Tahap 

peningkatan itelektual dan ketrampilan merupakan tahap pengayaan atau 

peningkatan intelektualis yang diperlukan untuk membentuk inisiatif dan 

kemampuan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri (Sulistiyani, 

2017). Tahap peningkatan intelektual dan ketrampilan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft dengan cara memberikan sosialisasi pengetahuan mengenai 

sistem pemasaran. Pemberian sosialisasi yang dilakukan bengokcraft 

mengenai sistem pemasaran meliputi cara memberikan harga atau 

manajemen harga, pemilihan pasar, manajemen produksi, distribusi dan 

promosi.  Sosialisasi mengenai pemberian pengetahuan tentang sistem 

pemasaran dilakukan Bengokcraft pada saat sosialisasi serentak bersamaan 

dengan tahap penyadaran. Walaupun Bengokcraft berperan dalam 

memasarkan hasil kerajinan eceng gondok yang diproduksi oleh masyarakat 

Desa Kesongo dengan cara menjualkannya, namun Bengokcraft tetap 

mengajarkan mengenai sistem pemasaran dari kerajinan eceng gondok. Hal 

demikian dilakukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui dan dapat 

membuat kerajinan eceng gondok saja, akan tetapi juga dapat 
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memasarkannya. Sehingga selain terampil dalam membuat kerajinan, 

masyarakat Desa Kesongo juga ahli dan terampil dalam memasarkannya. 

Hal tersebut sebagai upaya Bengokcraft untuk memandirikan masyarakat 

Desa Kesongo dalam berwirausaha. Sehingga dengan demikian menjadikan 

perekonomian dan taraf hidup masyarakat Desa Kesongo meningkat. 

Karena pada dasarnya tujuan Bengokcraft untuk mengembangkan desa dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Kesongo. Hal demikian seperti 

yang diungkap oleh Mas Firman Setyaji selaku pendiri Bengokcraft sebagai 

berikut. 

“Selain kita menydarkan adanya potensi sumber daya alam yang 

ada di sini dan membangun kepercayaan diri masyarakat, ben 

masyarakat ki gerak dan pede nek mereka bisa memanfaatkan 

sumber daya yang ada dadi suatu kerajinan sek ono nilai dol e. 

Bengokcraft ini juga mengajarkan cara penjualan, mereka nggak 

mudeng pemasarane “piye to coro ngedole”. Nah disitulah peran 

bengokcraft tidak hanya menyadarkan untuk mengelola eceng 

gondok dan mengajarkan desain kerajinan saja, akan tetapi juga 

pemasarannya. Gitu mb Luluk” 

(Selain kita menyadarkan adanya potensi sumber daya alam yang 

ada disini dan membangun kepercayaan diri masyarakat untuk 

memanfaatkan potensi yang ada menjadi kerajinan yang memiliki 

nilai jual. Bengokcraft ini juga mengajarkan cara penjualan, 

mereka tidak paham pemasarannya “gimana cara menjualnya”. 

Nah disitulah peran bengokcraft tidak hanya menyadarkan untuk 

mengelola eceng gondok dan mengajarkan desain kerajinan saja, 

akan tetapi juga pemasarannya. Gitu mb Luluk) 

(Wawancara dengan Mas Firman (30) pada tanggal 08 Mei 2020) 

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh Rizky salah satu masyarakat yang 

ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft sebagai berikut. 

“Pas sosialisasi dan pelatihan niku diajari ndamel kerajinan. Pas 

niku diken praktek langsung mb. Selain niku nggeh diajari carane 

nentuke rego, cara promosine, cara juale mb” 

(Ketika sosialisasi dan pelatihan itu diajari membuat kerajinan 

buku, sandal, tas, gelang, case handphone. Ketika itu disuuh 
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praktek langsung mb. Selain itu juga diajari caranya menentukan 

harga, cara promosi, dan cara menjualnya mb)  

            (Wawancara dengan mb Rizky (22) pada tanggal 20 Mei 2020) 

 

Bengokcraft memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan 

taraf hidup masyarakat Desa Kesongo dengan cara memandirikan 

masyarakat melalui wirausaha yang memanfaatkan potensi yang ada di Desa 

Kesongo berupa potensi eceng gondok. Pemberdayaan yang dilakukan 

Bengokcraft kepada masyarakat Desa Kesongo yang terdiri dari 3 tahap 

yang di dalamnya meliputi banyak cara tersebut sudah berhasil 

memandirikan 2 warga. 2 warga yang dahulunya ikut pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft sekarang sudah bisa mandiri dan berkembang 

dapat memanajemen hasil kerajinan eceng gondoknya secara mandiri. 

Bahkan 2 orang tersebut sudah berhasil memberdayakan masyarakat lain 

dengan cara mengajak dan menggerakan masyarakat lain untuk membuat 

kerajinan eceng gondok. Hal demikian seperti yang dijelaskan Mbak Asta 

selaku pengelola Bengokcraft sebagai berikut. 

“Sebenarnya kan yang jadi cita-citanya bengokcraft mereka bisa 

ngelapak sendiri. Tujuannya goalsnya bengokcraft kan biar mereka 

berkembang bisa mandiri. Sekarang ini yang sudah bisa berdiri 

sendiri udah ada 2” 

(Wawancara dengan Mbak Asta (25) pada tanggal 14 Mei 2020) 

 

Untuk masyarakat lain yang sudah ikut dan bergabung dengan 

Bengokcraft memasarkan hasil kerajinan eceng gondok menggunakan dua 

cara, yaitu dengan memasarkan melalui Bengokcraft dan juga dijual secara 

sendiri dengan modal pengetahuan pemasaran yang sudah diberikan 

Bengokcraft. Walaupun belum dapat mandiri secara keseluruhan seperti 2 



98 
 

 

orang yang sudah berkembang dan mandiri, namun setidaknya masyarakat 

tersebut sudah mulai bisa menjual sendiri walaupun belum seluruhnya dapat 

dijual sendiri. Hal tersebut merupakan bentuk kemajuan dan perkembangan 

dari masyarakat Desa Kesongo baik dari segi pengetahuan maupun 

perekonomian. 

Proses pemberdayaan Bengokcraft dilakukan dengan serangkaian 

proses yang terdiri dari berbagai macam cara pemberdayaan dan 

berkelanjutan. Proses pemberdayaan tidak dapat sekali jadi akan tetapi harus 

berkelanjutan (Utami, 2019:22).  Dari yang dipaparkan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

meliputi 3 tahap pemberdayaan dari Sulistiyani yaitu tahap penyadaran dan 

pembentukan perilaku, tahap transformasi wawasan pengetahuan dan 

kecakapan ketrampilan, serta tahap peningkatan intelektual. Tahap-tahap 

tersebut terdiri dari berbagai macam cara yang meliputi sosialisasi dan 

pelatihan serentak, pelatihan dengan datang dari rumah ke rumah, serta 

pelatihan melalui perantara warga yang sudah bergabung dengan 

Bengokcraft. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku meliputi dua 

cara yaitu sosialisasi serentak dan penyadaran melalui perantara masyarakat 

yang sebelumnya sudah ikut dan bergabung dengan pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft. Tahap kedua yang berupa transformasi 

wawasan pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dilakukan dengan tiga 

cara yang meliputi pelatihan serentak yang dilakukan di Banaran Kopi dan 

Warung Gubuk, pelatihan dari rumah ke rumah, serta pelatihan melalui 
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perantara masyarakat Desa Kesongo yang sebelumnya sudah ikut dang 

bergabung dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. 

Sedangkan tahap peningkatan intelektual dilakukan melalui sosialisasi 

serentak bersamaan dengan tahap penyadaran. Tahap-tahap yang meliputi 

berbagai macam cara tersebut dilakukan dengan tujuan agar pemberdayaan 

yang dilakukan berhasil. 

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft ini berkaitan 

dengan konsep pemberdayaan menurut Sulistiyani. Menurut Sulistiyani 

(2017) pemberdayaan merupakan suatu proses menuju berdaya atau proses 

untuk memperoleh daya atau kemampuan atau proses pemberian daya atau 

kemampuan dari pihak yang berdaya terhadap orang yang kurang berdaya. 

Kaitannya berupa Bengokcraft ini sebagai aktor pemberdaya, yang mana ini 

memberikan suatu pemberdayaan kepada masyarakat Desa Kesongo. Dalam 

hal ini, masyarakat Desa Kesongo sebagai orang yang memperoleh daya 

dari Bengokcraft. 

Proses yang dimaksud Sulistiyani (2017) adalah suatu tindakan atau 

langkah, jadi proses pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft kepada 

masyarakat Desa Kesongo berupa tindakan yang mengajak dan 

menggerakan masyarakat Desa Kesongo untuk memanfaatkan eceng 

gondok sebagai kerajinan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan 

tujuan agar perekonomian masyarakat Desa Kesongo lebih baik, sehingga 

taraf hidup masyarakat Desa Kesongo meningkat.  



100 
 

 

Sulistiyani (2017) menjelaskan bahwa tindakan atau langkah dalam 

suatu pemberdayaan tersebut dilakukan secara bertahap, yang di dalamnya 

terdiri dari 3 komponen penting yang biasa disebut dengan KAP yaitu 

knowledge, attitude, and practice. Artinya proses pemberdayaan dilakukan 

untuk mengubah masyarakat yang lemah atau kurang berdaya menjadi 

masyarakat yang mandiri yang memiliki penguasaan pengetahuan, sikap, 

dan ketrampilan yang baik. Kaitannya dalam proses pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft yaitu Bengokcraft ini memberdayakan 

masyarakat Desa Kesongo yang selama ini taraf hidupnya tidak mengalami 

perkembangan, denga cara mengajak dan menggerakan masyarakat untuk 

mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Kesongo berupa 

eceng gondok yang dijadikan sebagai kerajinan yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi. Sehingga perekonomiannya meningkat dan menjadikan 

taraf hidupnya meningkat. 

 Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft dengan 

memanfaatkan potensi eceng gondok tersebut didasari 3 komponen yang 

berupa knowledge. Artinya masyarakat diberikan pengetahuan mengenai 

eceng gondok secara detail, termasuk manfaatnya. Kemudian di dalam 

proses tersebut masyarakat juga diajarkan mengenai attitude. Artinya 

masyarakat diajarkan dalam menyikapi atau memanfaatkan potensi yang 

ada berupa eceng gondok dengan optimal dan bijaksana. Dalam hal ini, 

Bengokcraft menyadarkan serta membentuk tindakan atau perilaku 

masyarakat bahwa eceng gondok dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang 
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memiliki nilai lebih dan ekonomi tinggi akan tetapi dalam pemanfaatannya 

juga harus bijaksana. Bijaksana yang dimaksud masyarakat memanfaatkan 

eceng gondok dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup sumber 

daya alam yang ada di rawa. Dan komponen terakhir adalah practice, 

artinya Bengokcraft melatih dan mengasah ketrampilan masyarakat dalam 

memanfaatkan eceng gondok menjadi kerajinan yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi. 

Proses pemberdayaan pada masyarakat Desa Kesongo ini juga 

berkaitan dengan teori peran. Teori peran adalah sifat individu sebagai 

pelaku sosial yang mempelajari perilaku sosial sesuai dengan posisi di 

lingkungan kerja dan masyarakat (Soekanto, 2001). Letak keterkaitannya 

adalah Bengokcraft merupakan aktor atau pelaku pemberdaya yang berperan 

dalam memberdayakan masyarakat Desa Kesongo. Pihak Bengokcraft 

merupakan warga Desa Kesongo yang memiliki keahlian membuat 

kerajinan eceng gondok dan berpendidikan tinggi, dimana dengan posisi 

yang dimilikinya tersebut Bengokcraft menjadi agent of change di Desa 

Kesongo. Peran yang dilakukan Bengokcraft berkaitan dengan proses dalam 

memberdayakan masyarakat Desa Kesongo yang terdiri dari tiga tahap 

Sulistiyani yang meliputi tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, 

tahap transformasi, dan tahap peningkatan intelektual dengan dilakukan 

melalui sosialisasi serentak, penyadaran melalui masyarakat yang 

sebelumnya sudah ikut dalam pemberdayaan Bengokcraft, pelatihan 

serentak, pelatihan datang ke rumah, serta pelatihan melalui masyarakat 
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yang sebelumnya sudah ikut dalam pemberdayaan Bengokcraft. Peran yang 

dilakukan Bengokcraft dalam memberdayakan masyarakat Desa Kesongo 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa 

Kesongo. 

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft ini juga 

berkaitan dengan kajian pustaka terdahulu. Proses pemberdayaan yang 

dilakukan Bengokcraft dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada 

di Desa Kesongo berkaitan dengan penelitian Citra (2017). Dalam penelitian 

Citra dijelaskan bahwa proses pemberdayaan dilakukan dengan pengelolaan 

sumber daya. Hal demikian juga penelitian yang dilakukan Blesia dan 

Ratang (2016) bahwa pemberdayaan dilakukan dengan memanfaatkan 

kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaskud adalah sumber daya alam. 

Selain berkaitan dengan Citra serta Blesia dan Ratang, proses pemberdayaan 

yang dilakukan Bengokcraft juga berkaitan dengan proses pemberdayaan 

dalam penelitian Prasetyo, dkk (2019) yang menyatakan bahwa 

pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kekayaan lokal 

dan kearifan lokal. Dalam hal ini kekayaan dan kearifan lokal yang 

dimaksud adalah potensi sumber daya yang ada di Desa tersebut. 

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft yang 

menggunakan tahap penyadaran dan pembentukan perilaku yang dilakukan 

melalui sosialisasi serentak dan juga penyadaran melalui masyarakat yang 

sebelumnya sudah ikut dalam pemberdayaan Bengokcraft guna 

menyadarkan masyarakat akan potensi yang ada dan mengajak masyarakat 
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untuk memanfaatkannya juga berkaitan dengan penelitian Erwin (2015). 

Dalam penelitian Erwin dijelaskan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan 

dengan diawali penyadaran terhadap potensi yang dimiliki masyarakat yang 

kemudian merangsang dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi 

terhadap potensi tersebut. Proses pemberdayaan yang dilakukan 

Bengokcraft dengan memanfaatkan potensi eceng gondok menjadi kerajinan 

juga berkaitan dengan penelitian Wolok, dkk (2019) yang menyatakan 

bahwa eceng gondok dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan yang 

memiliki nilai fungsi dan nilai ekonomis. Selain itu juga berkaitan dengan 

penelitian (pangkey, 2017) yang menyatakan bahwa eceng gondok dapat 

dijadikan sebagai kerajinan seperti dompet, tempat tisu, dan tas. 

 

D. Kendala yang Dihadapi oleh Bengokcraft dalam Memberdayakan 

Masyarakat Desa Kesongo dan Cara Mengatasinya 

Di dalam suatu proses pemberdayaan terdapat banyak langkah-

langkah atau cara-cara yang dilakukan agar pemberdayaan berjalan dengan 

baik. Akan tetapi terkadang hambatan atau kendala dalam proses 

pemberdayaan akan ditemukan. Hal demikian juga yang terjadi dalam proses 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. Dalam proses 

pemberdayaanya Bengokcraft mengalami beberapa kendala diantaranya 

sebagai berikut : 
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1. Partisipasi Masyarakat yang Menurun 

Pemberdayaan akan berjalan jika terdapat subyek selaku aktor yang 

menggerakan dan adanya objek selaku masyarakat yang diberdayakan. 

Elemen dasar dalam suatu proses pemberdayaan adalah partisipasi dan 

mobilisasi sosial (Hasan dan Azis, 2019:173). Artinya partisipasi dari 

masyarakat yang diberdayakan dan gerakkan sosial dari aktor yang 

memberdayakan merupakan faktor penting dalam proses pemberdayaan. 

Kunci keberhasilan dari pemberdayaan terletak pada seberapa besar 

partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemberdayaan (Utami, 2019:20). 

Ketika partisipasi masyarakat tinggi maka keberhasilan akan lebih mudah 

dicapai, begitupun sebaliknya ketika partisipasi masyarakat rendah maka 

keberhasilan dalam pemberdayaan akan sulit dicapai. Hal demikian 

berkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. 

Bengokcraft mengalami kendala yang berkaitan dengan masyarakat 

yang diberdayakan. Kendala tersebut yaitu mengenai partisipasi masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft mengalami penurunan jika dibandingkan dengan saat awal 

dilakukan pemberdayaan. Diawal pemberdayaan, masyarakat Desa Kesongo 

merespon positif adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

serta tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan tersebut tinggi. 

Akan tetapi setelah beberapa bulan partisipasi masyarakat mengalami 

penurunan. Hal tersebut seperti yang diungkap oleh Mbak Asta selaku 

pengelola Bengokcraft sebagai berikut. 
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“Diawal respon masyarakat sangat positif bagus, tetapi lama-lama 

menyusut, diawal itu banyak banget yang ikut, selang beberapa 

bulan menghilang dengan sendirinya diajak kembali nggak mau”. 

(Wawancara dengan Mbak Asta (25) pada tanggal 14 Mei 2020) 

 

Setelah adanya evaluasi dari pihak Bengokcraft menurunnya 

partisipasi masyarakat Desa Kesongo dalam mengikuti pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft dikarenakan oleh dua faktor. Pertama 

dikarenakan masyarakat ingin hasil cepat atau instan. Masyarakat kurang 

sabar dan telaten dalam pembuatan kerajinan eceng gondok. Padahal pada 

dasarnya pembuatan kerajinan eceng gondok membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Sehingga hasil yang didapatkan juga membutuhkan waktu 

lama. Sedangkan masyarakat memiliki keinginan mendapatkan hasil atau 

uang dari kerajinan eceng gondok secara cepat. Hal demikian seperti yang 

dijelaskan oleh Firman Setyaji selaku pendiri Bengokcraft sebagai berikut. 

“Sebagian warga itu kurang telaten mb dalam membuat kerajinan, 

dadi pas diajari raiso, mereka langsung mutung nggak mau 

melanjutkan, kalau ditanya kenapa jawabnya ora telaten mas” 

(Sebagian warga itu kurang telaten mb dalam membuat kerajinan, 

jadi ketika diajari tidak bisa, mereka langsung putus asa tidak mau 

melanjutkan, kalau ditanya kenapa jawabnya enggak telaten mas) 

(Wawancara dengan Mas Firman Setyaji (30) pada tanggal 08 Mei 

2020) 

 

Hal demikian diperkuat oleh penjelasan dari Kepala Desa Kesongo 

yaitu Bapak Supriyadi sebagai berikut. 

“Masyarakat sini itu kurang telaten mb, mereka maunya hasil yang 

instan. Padahal bikinnya aja butuh proses kan mb” 

(Wawancara dengan Bapak Supriyadi (65) pada tanggal 14 Mei 

2020) 

 

Selanjutnya faktor kedua dari menurunnya partisipasi masyarakat 

Desa Kesongo dalam mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh 
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Bengokcraft yaitu karena masyarakat kurang percaya dengan hasil yang 

didapat dari kerajinan eceng gondok. Masyarakat masih meragukan hasil 

dari kerajinan eceng gondok. Masyarakat berfikiran omset atau keuntungan 

yang didapat tidak sebanding dengan proses pembuatan dan berfikir 

kerajinan eceng gondok tidak memiliki pasar yang bagus di kalangan 

masyarakat. Pola pikir masyarakat yang seperti itulah yang menyebabkan 

partisipasi masyarakat mengalami penurunan. Hal demikian seperti yang 

dijelaskan oleh pengelola Bengokcraft Mbak Asta sebagai berikut. 

“Masyarakat itu kurang yakin dengan hasil dari kerajinan eceng 

gondok, mereka cenderung berprasangka buruk terlebih dahulu 

dengan hasil kerajinan eceng gondok” 

        (Wawancara dengan Mbak Asta (25) pada tanggal 14 Mei 2020) 

 

 Dari dua faktor penyebab menurunnya partisipasi masyarakat Desa 

Kesongo dalam mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

tersebut. Bengokcraft menghadapi dan mengatasi kendala tersebut dengan 

berbagai macam cara. Cara-cara yang dilakukan Bengokcraft dalam 

menghadapi partisipasi masyarakat yang menurun yaitu dengan cara sebagai 

berikut. 

Pertama, Bengokcraft memperluas sasaran masyarakat yang ingin 

diberdayakan dengan mengajak masyarakat yang memang minat dan serius 

ikut dalam kegiatan pemberdayaan.  Dalam hal ini upaya yang dilakukan 

Bengokcraft selain mengajak masyarakat Desa Kesongo, Bengokcraft juga 

mengajak masyarakat desa sebelah yaitu Desa Lopait dan Tuntang. Hal 

demikian dilakukan agar jaringan pemberdayaan semakin meningkat dan 

meluas.  
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Kedua karena masyarakat ingin hasil yang cepat dan instan, 

Bengokcraft mengatasinya dengan cara memberikan penguatan pemahaman 

dan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai usaha dalam bidang 

kerajinan. Agar masyarakat memiliki ketekunan dan ketelatenan dalam 

merintis usaha. Dalam hal ini Bengokcraft menanamkan persepsi kepada 

masyarakat bahwa untuk hasil yang besar dibutuhkan waktu yang cukup 

lama.  Ketiga masyarakat yang kurang percaya dengan hasil dari kerajinan 

eceng gondok yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam 

mengikuti pemberdayaan, Bengokcraft mengatasinya dengan dengan 

memberikan penguatan pemahaman dan pengetahuan bahwa kerajinan dari 

eceng gondok memiliki nilai pasar yang baik dan nilai ekonomi yang tinggi.  

2. Alat yang Kurang Memadai 

Dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft diperlukan 

suatu alat untuk membantu proses pelatihan dalam pembuatan kerajinan 

eceng gondok. Alat yang digunakan dalam proses pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft beranekaragam, mulai dari gunting, pisau, 

cetakan, dan alat press. Alat-alat tersebut merupakan komponen penting 

dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. Karena alat-

alat tersebut menjadi media dalam memberikan pelatihan pembuatan 

kerajinan eceng gondok. Sehingga alat-alat tersebut berpengaruh terhadap 

proses pemberdayaan. Selain itu, alat-alat tersebut juga diperlukan oleh 

masyarakat pada saat masyarakat mulai aktif dalam memproduksi kerajinan 

eceng gondok. Alat-alat tersebut berpengaruh terhadap produksi kerajinan 
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eceng gondok yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Kesongo yang ikut 

dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. 

Dalam hal ini proses pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft mengalami kendala yang berupa kurang memadainya alat yang 

digunakan dalam pelatihan pembuatan kerajinan eceng gondok yang juga 

dialami oleh masyarakat Desa Kesongo yang ikut dalam pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Bengokcraft ketika mereka memproduksi kerajinan 

eceng gondok. Bengokcraft mengalami keterbatasan alat untuk membuat 

kerajinan eceng gondok yang berupa alat pres. Hal tersebut seperti yang 

diungkap oleh Firman Setyaji selaku pendiri Bengokcraft sebagai berikut. 

“Kami agak kesusahan dalam memberikan pelatihan karena alat 

yang kurang memadai. Jadi kan diperlukan alat press untuk 

mengepres eceng gondok. Nah alat itu kami cuma punya satu. 

Sehingga menghambat proses pemberian pelatihan. Itu sih mb 

selain itu juga berdampak pada masyarakat saat produksi kerajinan 

tangan” 

(Wawancara dengan Mas Firman setyaji (30) pada tanggal 14 Mei 

2020) 

 
Gambar 10. Alat Pengepres Eceng Gondok 

(Sumber : Data Primer, 2020) 
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Hal demikian juga diungkap oleh salah satu warga yang ikut dalam 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft dan sudah rutin serta 

konsisten dalam membuat kerajinan eceng gondok yang bernama Ibu 

Kartini. Hal yang diungkap oleh ibu Kartini sebagai berikut. 

“Kalau kendala selama ini sih ya mungkin alat-alat yang kurang, 

saya dan teman-teman belum punya sama sekali yang pas untuk 

anyam. Saya dan teman-teman hanya pakai alat seadanya saja mb. 

Jadi agak menghambat dalam membuat kerajinan sih mb agak 

lama jadine soalnya memakai alat yang bukan alat aslinya” 

            (Wawancara dengan Ibu Kartini (42) pada tanggal 30 Mei 2020) 

 

Alat yang kurang memadai cukup menghambat dalam proses 

pelatihan pembuatan kerajinan eceng gondok maupun hambatan dalam 

proses produksi kerajinan eceng gondok yang dilakukan oleh masyarakat 

yang sudah konsisten dan rutin dalam membuat kerajinan eceng gondok. 

Dengan keterbatasan alat menjadikan proses pelatihan kurang efektif dan 

proses produksi kerajinan eceng gondok yang dihasilkan masyarakat Desa 

Kesongo menjadi lebih lama. 

Dalam menghadapi kendala tersebut Bengokcraft menyikapi dan 

mengatasinya ketika melakukan pelatihan pembuatan kerajinan eceng 

gondok dengan cara menggunakan alat alternatif yang sekiranya bisa 

digunakan untuk mengepres. Bengokcraft meminta kepada masyarakat yang 

memiliki alat yang bisa digunakan mengepres eceng gondok untuk dibawa 

dan digunakan pada saat pelatihan pembuatan kerajinan eceng gondok. Hal 

tersebut dilakukan agar pelatihan yang dilakukan lebih efisien. Karena jika 

hanya menggunakan satu alat saja akan memakan waktu yang sangat lama. 
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Hal tersebut seperti halnya yang diungkap oleh Mas Firman Setyaji sebagai 

berikut. 

“Alate kurang mb, alat gawe ngepres bengok. Mergo kurang alat 

sek gawe ngepres, akhire disiasati jaluk tulung nang warga pas 

pelatihan nggunake alat sek sekirane iso gawe ngepres, biasane 

warga nggunake alat sek gwe stik keju kae lho mb, kuwi kan iso 

gawe mipihke”  

“Alatnya kurang mb, alat untuk mengepres eceng gondok. Karena 

keterbatasan alat itu jadi kami meminta kepada warga untuk 

menggunakan alat lain yang bisa digunakan untuk mengepres, 

biasanya warga menggunakan alat buat bikin stick keju itu lho mb 

yang buat mipihke” 

(Wawancara dengan Mas Firman Setyaji (30) pada tanggal 14 Mei 

2020) 

 
Gambar 11. Alat Alternatif Mengepres Eceng Gondok 

(Sumber : Data Primer, 2020) 

Selain itu, masyarakat Desa Kesongo yang ikut dalam pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Bengokcraft, ketika memproduksi atau membuat 

kerajinan eceng gondok juga menggunakan alat alternatif yang bisa 

digunakan untuk mengepres eceng gondok, biasanya mereka menggunakan 

alat yang digunakan untuk membuat makanan. 
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3. Adanya Covid-19 

Pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft selama 1 tahun lebih ini 

mengalami suatu kendala yang berupa kendala kondisi. Kendala tersebut 

tidak pernah terduga sebelumnya. Karena kendala kondisi tersebut diluar 

perkiraan manusia. Kendala kondisi yang dihadapi oleh Bengokcraft berupa 

adanya covid-19 yang menyebar di Indonesia. 

Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat 

Indonesia, akan tetapi juga membawa dampak lainnya yaitu pada 

perekonomian Indonesia. Dari adanya covid-19 perekonomian Indonesia 

tidak stabil. Hal demikian terjadi karena untuk sementara waktu Indonesia 

melakukan sistem lockdown yang mengharuskan semua berada di rumah, 

termasuk bekerja di rumah, kegiatan ekspor impor ditutup, tempat wisata 

ditutup, mall ditutup.  Covid-19 ini juga membawa pengaruh besar terhadap 

di Indonesia termasuk Bengokcraft.  

Dari adanya covid-19 ini menjadikan pemasaran kerajinan eceng 

gondok mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan di bulan April, 

Bengokcraft sama sekali tidak ada orderan. Pemasaran yang turun tersebut 

menjadikan produksi kerajinan eceng gondok yang biasanya dilakukan oleh 

masyarakat Desa Kesongo yang ikut dalam pemberdayaan Bengokcraft 

untuk sementara waktu dihentikan. Hal demikian seperti yang diungkap 

oleh Mas Firman Setyaji selaku pendiri Bengokcraft sebagai berikut. 

“Selama pandemi ini masyarakat berhenti memproduksi kerajinan 

bengok karena sama sekali tidak ada orderan” 

(Wawancara dengan Mas Firman Setyaji (30) pada tanggal 08 Mei 

2020) 
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Hal demikian juga diperkuat oleh penjelasan dari Pak Budiman 

selaku masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft sebagai berikut. 

“Karena corona itu kan mb, jadinya sementara kita berhenti 

membuat kerajinan, akhirnya saya ya ke rawa cari ikan. Kalau 

enggak begitu nggak bisa makan mb, wong enggak ada orderan 

sama sekali semenjak corona ini mb” 

         (Wawancara dengan pak Budiman (56) pada tanggal 03 Juni 2020) 

 

 
Gambar 12. Produksi Masker 

(Sumber : Data Primer, 2020) 

Dari adanya kendala tersebut, Bengokcraft menyikapi dan 

mengatasinya dengan cara memproduksi masker untuk sementara waktu. 

Hal demikian dilakukan karena dari pihak Bengokcraft melihat bahwa 

membuat dan menjual masker adalah peluang besar, yang mana pada saat 

covid-19 ini masker sangat penting dan banyak dicari. Dari hal itulah 

Bengokcraft mengajak dan menggerakan masyarakat yang ikut dalam 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft tersebut untuk membuat 
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masker. Hal demikian dilakukan oleh Bengokcraft dengan tujuan agar 

masyarakat tetap mendapat penghasilan di masa pandemi covid-19. Seperti 

halnya yang diungkap oleh Mbak Asta selaku pengelola Bengokcraft 

sebagai berikut. 

“Dimasa pandemi ini untuk sementara waktu kita memproduksi 

masker, karena kami melihat peluang. Saat ini kan masker banyak 

banget dicari, karena semua orang membutuhkan. Sedangkan 

persediaan masker Kesehatan yang sekali pakai itu terbatas dan 

mahal. Dari itu kami memiliki ide untuk membuat masker dari kain 

perca dan dijual dengan harga yang ekonomis. Itu kami lakukan 

supaya masyarakat sini tetap bisa mendapat penghasilan, karena 

kan memamg berhenti produksi kerajinan” 

            (Wawancara dengan Mbak Asta (25) pada tanggal 14 Mei 2020) 

 

Masker yang diproduksi oleh masyarakat Desa Kesongo berasal dari 

bahan kain perca. Mereka memanfaatkan bahan yang ada untuk dibuat 

masker. Produksi masker itu dilakukan kurang lebih sekitar satu setengah 

bulan. Ketika melihat pasar kerajinan mulai kembali normal, masyarakat 

Desa Kesongo yang ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft kembali lagi memproduksi kerajinan eceng gondok. 

Masyarakat Desa Kesongo mulai kembali memproduksi kerajinan eceng 

gondok pada pertengahan bulan Mei.  

Proses pemberdayaan Bengokcraft dengan berbagai macam cara 

yang dilakukan melalui tahap-tahapan pemberdayaan Sulistiyani di setiap 

tahapannya mengalami kendala. Tahap pertama penyadaran dan 

pembentukan perilaku yang dilakukan oleh Bengokcraft melalui sosialisasi 

serentak dan penyadaran perantara masyarakat yang sebelumnya sudah ikut 

dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft mengalami kendala 
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yang berupa adanya penurunan partisipasi masyarakat. Tahap ini diawal 

mendapat respon positif dari masyarakat dan partisipasi masyarakat pun 

tinggi ketika dilakukan melalui sosialisasi serentak, akan tetapi seiring 

berjalannya waktu tahap penyadaran dan pembentukan perilaku yang 

dilakukan melalui perantara masyarakat yang sebelumnya sudah ikut dalam 

pemberdayaan Bengokcraft mengalami penurunan. Hal demikian 

dikarenakan masyarakat kurang percaya dengan hasil yang didapat dari 

kerajinan eceng gondok dan masyarakat ingin hasil yang instan. 

Tahap kedua mengenai transformasi pengetahuan wawasan dan 

kecakapan ketrampilan yang dilakukan oleh Bengokcraft melalui pelatihan 

serentak, pelatihan datang langsung ke rumah, dan pelatihan melalui 

perantara masyarakat yang sebelumnya ikut dalam pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft mengalami kendala akibat alat yang kurang 

memadai. Alat yang kurang memadai tersebut menjadikan Bengokcraft 

mengalami kendala dalam memberikan pelatihan pembuatan kerajinan 

eceng gondok kepada masyarakat Desa Kesongo, sehingga proses 

pemberdayaan tidak berjalan secara efektif. Selain itu juga menjadi kendala 

masyarakat dalam memproduksi kerajinan eceng gondok. 

Sedangkan tahap ketiga mengenai peningkatan intelektual yang 

dilakukan oleh Bengokcraft melalui sosialisasi serentak yang memberikan 

tambahan pengetahuan mengenai sistem pemasaran kerajinan eceng gondok 

untuk mengantarkan pada kemandirian masyarakat, mengalami kendala 

yang diakibatkan adanya virus covid-19. Adanya covid-19 menjadikan 
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tahap ini belum terealisasikan dengan baik. Hal demikian terjadi karena 

sementara waktu masyarakat berhenti memproduksi dan menjual kerajinan 

eceng gondok, karena selama covid-19 tidak ada barang yang terjual. 

Sehingga implementasi mengenai kemandirian masyarakat dalam 

memproduksi dan menjual kerajinan eceng gondok belum berjalan dengan 

semestinya. 

Kendala yang dialami oleh Bengokcraft dalam memberdayakan 

masyarakat Desa Kesongo ini juga berkaitan dengan teori peran. Letak 

keterkaitannya yaitu peran yang dilakukan Bengokcraft dalam proses 

memberdayakan masyarakat Desa Kesongo yang dilakukan melalui 

berbagai cara dan tahapan mengalami kendala diantaranya partisipasi yang 

menurun, alat yang kurang memadai, serta adanya covid-19. Dalam kendala 

tersebut ada peran yang dilakukan oleh Bengokcraft untuk mengatasi 

kendala yang ada. Peran Bengokcraft dalam mengatasi kendala yang ada 

yaitu dengan cara memberikan penguatan dan pemahaman serta 

memperluas jaringan pemberdayaan untuk mengatasi kendala partisipasi 

masyarakat yang menurun, menggunakan alat alternatif untuk mengatasi 

kurangnya alat untuk mengepres, serta memproduksi masker untuk 

sementara waktu untuk mengatasi adanya covid-19 agar masyarakat tetap 

mendapat penghasilan di saat covid-19. 
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E. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat Desa Kesongo yang 

Ikut dalam Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Bengokcraft 

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft memberikan dampak 

bagi masyarakat Desa Kesongo yang ikut dalam pemberdayaan tersebut. Ada 

berbagai macam dampak yang terjadi pada masyarakat Desa Kesongo setelah 

mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. Dampak 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft terhadap masyarakat Desa 

Kesongo diantaranya sebagai berikut. 

1.  Dampak Sosial 

 Pemberdayaan secara sosial diartikan sebagai situasi dimana rasa 

integritas dan kesatuan sebuah kelompok masyarakat menjadi semakin kuat 

(Scheyevens, 2000). Hal tersebut berkaitan dengan hubungan sosial 

masyarakat, karena indikator sosial berupa hubungan antar sosial 

masyarakat yang meliputi sikap dan perilaku antar masyarakat (Hermawan, 

2016). Pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft ini membawa 

dampak sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Kesongo. Hubungan 

sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Kesongo semakin meningkat 

setelah adanya pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft. Pemberdayaan 

Bengokcraft telah membangun sikap dan membentuk perilaku masyarakat 

untuk menjadi masyarakat yang memiliki nilai sosial tinggi terhadap 

sesamanya. Seperti memiliki rasa kepedulian dan kemanusiaan terhadap 

warga sekitar, dimana masyarakat yang sudah ikut dalam pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Bengokcraft mengajak masyarakat lain yaitu 
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tetangganya yang perekonomiannya tidak mengalami peningkatan untuk 

ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft supaya 

masyarakat mendapatkan wawasan yang lebih tentang ketrampilan dalam 

pembuatan kerajinan eceng gondok maupun pemasarannya. Dengan 

demikian masyarakat dapat memanfaatkan secara optimal potensi eceng 

gondok serta dapat mengimplementasikan menjadi kerajinan yang memiliki 

nilai ekonomi tinggi. Sehingga menjadikan perekonomian masyarakat Desa 

Kesongo meningkat dan taraf hidupnya mengalami peningkatan.  

 
Gambar 13. Rasa Sosial Tinggi Masyarakat Desa Kesongo dengan Mengajak 

dan Mengajarkan Tetangganya Membuat Kerajinan Eceng Gondok 

(Sumber: Data Sekunder, 2020) 

Dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan 

diajak oleh masyarakat yang sebelumnya sudah ikut dalam pemberdayaan 

Bengokcraft untuk membuat kerajinan eceng gondok. Biasanya warga yang 

diajak tersebut diajarkan cara membuat kerajinan eceng gondok. Pelatihan 
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yang diberikan pun disesuaikan dengan masyarakatnya yaitu dapat 

dilakukan rutin setiap hari ataupun seminggu dua atau tiga kali. 

Rasa kepedulian dan kemanusiaan lainnya yaitu kepedulian 

masyarakat Desa Kesongo terhadap adanya pandemi covid-19, dimana 

masyarakat ikut berkontribusi dalam melawan covid-19 dengan membagi 

masker kepada tenaga medis yang ada di puskesmas dan juga klinik yang 

berada di daerah Tuntang dan sekitarnya, serta membagikan masker kepada 

masyarakat sekitar.  

 
 

 

Masker yang diproduksi ketika covid-19 disishkan sebagian oleh 

masyarakat untuk dibagikan kepada tenaga medis dan juga masyarakat 

sekitar. Jadi tiap warga menyisahkan 10 masker di setiap produksinya, 

kemudian dikumpulkan dan dijadikan satu. Setelah itu masker dibagikan 

dengan diwakilkan oleh pihak Bengokcraft. Hal demikian merupakan 

Gambar 14. Pembagian Masker ke Tenaga Medis 

(Sumber : Data Sekunder, 2020) 
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bentuk rasa kepedulian warga yang ikut dalam pemberdayaan terhadap 

adanya covid-19.  

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft ini juga secara tidak 

langsung telah meningkatkan interaksi sosial antar warga, yang menjadikan 

masyarakat satu dengan yang lainnya lebih sering berkomunikasi dan 

berinteraksi, sehingga menjadikan warga satu dengan yang lainnya lebih 

akrab Bahkan yang awalnya tidak kenal menjadi kenal, sehingga hal 

tersebut juga secara tidak langsung menjadikan relasi antar masyarakat 

semakin luas. Hal demikian seperti halnya yang diungkap oleh Bapak 

Supriyadi selaku Kepala Desa Kesongo sebagai berikut. 

“Dengan adanya kegiatan pemberdayaan ini masyarakat satu 

dengan lainnya lebih akrab, lebih banyak interaksi. Soalnya mereka 

disatukan dalam satu kegiatan pelatihan, mulai dari metik sampai 

pembuatan kerajinan yang diikuti oleh berbagai kalangan warga” 

(Wawancara dengan Bapak Supriyadi (65) pada tanggal 14 Mei 

2020) 

Hal demikian juga diperkuat oleh Mb Rizky salah satu warga Desa 

Kesongo yang ikut dalam pemberdayaan Bengokcraft sebagai berikut. 

“ya ikut pemberdayaan Bengokcraft jadi nambah teman mb, jadi 

yang awalnya jarang ngobrol jadi sering ngobrol pas pelatihan atau 

sering ngobrol juga pas banyak orderan. Terus yang dulu enggak 

kenal kan mb kayak dari dusun sebelah kan dulune banyak yang 

enggak kenal, sekarang jadi kenal jadi sering ngobrol ngomong 

tentang orderan atau tentang model kerajinan” 

(Wawancara dengan Rizky (22) pada tanggal 20 Mei 2020) 
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Gambar 15. Interaksi Antar Warga dalam Pelatihan 2019 

(Sumber : Data Sekunder, 2020) 

Meningkatknya interaksi sosial dalam masyarakat terbangun dari 

proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft seperti dari adanya 

sosialisasi serentak dan pelatihan serentak. Sosisalisasi dan pelatihan yang 

dilakukan secara serentak ini secara tidak langsung telah membangun 

interaksi antar masyarakat. Selain dari dua proses tersebut, pelatihan melalui 

perantara masyarakat yang sebelumnya sudah ikut dalam pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Bengokcraft juga meningkatkan interaksi antar 

masyarakat seperti menambah keakraban masyarakat karena sering bertemu 

pada saat kegiatan pelatihan. Kegiatan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

melalui sosialisasi serentak, pelatihan serentak, dan pelatihan melalui 

perantara masyarakat yang sebelumnya sudah ikut pemberdayaan 

Bengokcraft juga memperluas relasi masyarakat, dimana masyarakat yang 

tadinya tidak kenal dengan adanya kegiatan dalam pemberdayaan 

Bengokcraft menjadi kenal. Selain itu pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan oleh Bengokcraft juga memperluas relasi masyarakat Desa 
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Kesongo dengan masyarakat luar, karena setelah mengikuti kegiatan 

pelatihan, masyarakat yang konsisten membuat kerajinan eceng gondok 

secara rutin menjual produk kerajinan eceng gondok ke masyarakat luar. 

Dari hal itulah masyarakat Desa Kesongo memiliki relasi dengan pembeli 

atau pelanggan. Hal demikian terjadi karena penjualan kerajinan tidak hanya 

dijual melalui Bengokcraft saja, akan tetapi juga dijual sendiri. 

2. Dampak Ekonomi 

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft telah membawa 

dampak pada kehidupan ekonomi masyarakat Desa Kesongo. Dengan 

adanya pemberdayaan ini, perekonomian masyarakat mengalami 

peningkatan. Perekonomian yang meningkat dan jauh lebih baik tersebut 

didapat dari hasil pembuatan kerajinan eceng gondok. Dengan mengikuti 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft melalui sosialisasi dan 

pelatihan pembuatan kerajinan eceng gondok, masyarakat menjadi aktif, 

rutin dan konsisten dalam memproduksi kerajinan eceng gondok, yang 

kemudian hasil kerajinan tersebut dijual. Masyarakat menjadi tergerak untuk 

memanfaatkan eceng gondok menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi. Baik dari masyarakat yang awalnya memang belum bisa membuat 

kerajinan eceng gondok maupun masyarakat yang sudah bisa membuat 

kerajinan eceng gondok, akan tetapi pada saat itu tidak dikembangkan. 

Dengan ikut pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft tersebut, baik 

masyarakat yang awalnya belum bisa maupun yang sudah bisa, pada 

akhirnya mereka tergerak membuat kerajinan eceng gondok secara rutin dan 
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konsisten yang kemudian dijual untuk menopang maupun menambah 

kehidupan perekonomian masyarakat Desa Kesongo. 

Sebagian masyarakat Desa Kesongo menjadikan kerajinan eceng 

gondok tersebut menjadi pekerjaan utama. Hal tersebut dilakukan oleh 

mayoritas masyarakat Desa Kesongo yang tidak bekerja atau ibu rumah 

tangga. Sehingga ibu-ibu rumah tangga atau masyarakat yang tidak bekerja 

yang awalnya tidak mendapatkan penghasilan menjadi ibu-ibu dan 

masyarakat yang mendapat penghasilan dari hasil pembuatan kerajinan 

eceng gondok yang dilakukan secara rutin dan konsisten yang kemudian 

dijual. Adapun masyarakat yang menjadikan hal tersebut menjadi pekerjaan 

sampingan, artinya masyarakat memiliki pekerjaan utama, akan tetapi 

mereka disela waktunya juga membuat kerajinan eceng gondok yang 

kemudian dijual untuk menambah penghasilannya. Hal demikian juga 

diungkap oleh pengelola Bengokcraft Mbak Asta sebagai berikut. 

“Seko pemberdayaan iki ono sebagian masyarakat sek ndadeke 

pekerjaan utama lho koyo ibu-ibu rumah tangga sek biasane 

ngurus omah, nggosip karo tonggone, saiki dadi duwe gawean 

gawe kerajinan iku. Ada juga yang menjadikan pekerjaaan 

sampingan. Seperti orang yang tadi kesini itu, nek esok deknen 

nang sawah, mengko sorene gawe kerajinan bengok” 

(Dari adanya pemberdayaan ini ada sebagian masyarakat yang 

menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama lho, seperti ibu-

ibu rumah tangga yang biasanya mengurus rumah, menggosip 

dengan tetangga, sekarang menjadi punya pekerjaan membuat 

kerajinan eceng gondok. Ada juga yang menjadikan pekerjaan 

sampingan, seperti orang yang tadi kesini itu, kalau pagi dia pergi 

ke sawah, nanti sorenya membuat kerajinan eceng gondok)  

            (Wawancara dengan Mbak Asta (25) pada tanggal 14 Mei 2020) 

 

Hasil dari pembuatan kerajinan eceng gondok memiliki keuntungan 

yang jauh lebih besar daripada dijual secara mentah. Hal demikian karena 
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harga jual eceng gondok yang sudah menjadi kerajinan perbuahnya bisa 

dihargai Rp20.000-Rp.30.000 tergantung model kerajinannya. Sedangkan 

jika mentah hanya Rp. 5.000/kg dan Rp.25.000/gelondong yang beratnya 

sekitar 5 kg untuk kering dan 10 kg untuk basah. Padahal 1 kg dapat 

menjadi 2-3 buah kerajinan tergantung model. Sehingga yang dijual mentah 

dengan harga Rp.5.000/kg jika dijual menjadi kerajinan dapat menjadi 

Rp.40.000-Rp.90.000. Artinya keuntungan yang di dapat 8-18 kali lipatnya. 

Hal demikian terlihat keuntungan yang didapat masyarakat Desa Kesongo 

dengan menjual eceng gondok dalam bentuk kerajinan sangat tinggi. 

Sehingga membuat kerajinan eceng gondok tersebut menjadi pekerjaan 

masyarakat Desa Kesongo yang dapat membantu dan menambah 

perekonomian keluarga. Seperti halnya yang diungkap Bu Harti selaku 

masyarakat Desa Kesongo yang ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Bengokcraft sebagai berikut. 

“Alhamdulilah mb nek riyen didol mentah paling gur Rp.5.000/kg , 

nek didamel kerajinan saget dados kadang 2 kadang 3 kerajinan, 

mangkakno regane kerajinane iso Rp.20.000 utawi Rp.30.000.Ya 

Alhamdulilah mb, saget damel jajan anake saking ndamel 

kerajinan bengok niki. Nek anake nyuwun jajan niku dados mboten 

sah ndadak nyuwun arto bapake, saget damel tumbas beras” 

(Alhamdulilah mb kalau dulu dijual mentah paling hanya Rp. 

5.000, tapi kalau dijual kerajinan bisa jadi 2 atau 3kerajinan, dan 

harganya sekitar Rp.20.000 atau Rp.30.000. Ya alhamdulilah mb, 

bisa buat beli jajan anak dari hasil membuat kerajinan eceng 

gondok ini. Ketika anak minta jajan jadi tidak usah minta uang 

bapak, bisa untuk beli beras)  

(Wawancara dengan Bu Harti (46) pada tanggal 28 Mei 2020) 
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Berdasarkan data monografi pekerjaan masyarakat Desa Kesongo 

adanya pemberdayaan Bengokcraft telah membawa dampak dalam 

perekonomian masyarakat Desa Kesongo. 

Tabel 7. Data Pekerjaan dan Jumlah Penduduk Masyarakat 

Desa Kesongo Tahun 2019-2020 

Pekerjaan Tahun 2019 Tahun 2020 

Belum/tidak bekerja 2.042 2.059 

Mengurus rumah tangga 625 624 

Wiraswasta 1.131 1.140 

Jumlah Penduduk 7.916 7.954 

Kenaikan Jumlah Penduduk 38 

Sumber : Dokumen Monografi Desa Kesongo Tahun 2020 

Dari tabel di atas dapat terlihat ada dampak dari adanya 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft, walaupun dampak yang 

terjadi tidak begitu besar dan signifikan. Tabel di atas menjelaskan bahwa 

jumlah masyarakat yang tidak bekerja mengalami peningkatan. Namun 

jumlah penduduk juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang 

tidak bekerja mengalami peningkatan dikarenakan adanya penambahan 

kelahiran. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa ibu rumah tangga 

mengalami penurunan serta pekerjaan wiraswasta mengalami kenaikan. Hal 

demikian membuktikan bahwa pemberdayaan Bengokcraft membawa 

dampak pada pekerjaan dan kehidupan perekonomian masyarakat Desa 
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Kesongo, walaupun perubahan yang ada masih tergolong kecil belum terlalu 

signifikan. 

Dari adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

tersebut telah mengurangi penggangguran yang ada di Desa Kesongo dan 

juga menambah penghasilan masyarakat Desa Kesongo. Pendapatan dari 

hasil membuat kerajinan eceng gondok, dialokasikan warga untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya, untuk memenuhi kebutuhan anak baik 

kebutuhan keseharian maupun penididikannya, serta untuk ditabung. 

Sehingga dengan demikian taraf hidup masyarakat jauh lebih baik. Hal 

demikian sesuai dengan tujuan dari didirikannya Bengokcraft. Dimana 

Bengokcraft memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat.  

3. Dampak Budaya 

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft juga telah 

membawa dampak dalam budaya masyarakat Desa Kesongo. Budaya 

merupakan keseluruhan sistem gagasan, hasil karya, serta tindakan manusia 

di dalam kehidupan masyarakat yang menjadi milik manusia melalui belajar 

(Koentjaraningrat, 2009:144). Unsur-unsur kebudayaan meliputi sistem 

pengetahuan, sistem teknologi, dan sistem perekonomian atau mata 

pencaharian masyarakat (Subarisman, 2012). Unsur-unsur tersebut menjadi 

kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft telah membentuk budaya baru di dalam kehidupan masyarakat 

Desa Kesongo yang dihasilkan dari hasil belajar dalam kegiatan 
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pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft telah 

menambah wawasan dan gagasan yang membentuk suatu tindakan dalam 

masyarakat. Tindakan tersebut menjadi kebiasaan dalam kehidupan 

masyarakat, sehingga menjadi budaya baru dalam kehidupan masyarakat 

Desa Kesongo.  

Budaya baru yang terjadi akibat pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft berkaitan dengan sistem perekonomian atau mata pencaharian 

masyarakat Desa Kesongo mengenai aktivitas perekonomian 

masyarakatnya. Kebiasaan baru tersebut berupa aktivitas membuat kerajinan 

eceng gondok secara rutin dan konsisten serta kebiasaan masyarakat yang 

menjual eceng gondok dalam bentuk kerajinan. Dua hal tersebut merupakan 

budaya baru karena sudah menjadi kebiasaan dalam aktivitas perekonomian 

masyarakat setelah adanya pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft. 

Kebiasaan yang menjadi budaya baru tersebut telah membawa 

perkembangan budaya dalam kehidupan masyarakat Desa Kesongo. 

Dahulunya masyarakat tidak pernah atau jarang membuat kerajinan eceng 

gondok. Kalaupun membuat hanya sesekali dan untuk pribadi. Kebanyakan 

dari mereka hanya menjual eceng gondok secara mentah. Namun setelah 

mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft masyarakat 

memiliki kebiasaan baru yaitu rutin dan konsisten dalam membuat atau 

memproduksi kerajinan eceng gondok dan menjual eceng gondok dalam 

bentuk kerajinan. Hal demikian juga diungkap oleh Ibu Nuryanti selaku 
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masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft sebagai berikut. 

 
Gambar 16. Aktivitas Pembuatan Kerajinan Eceng Gondok 

(Sumber : Data Primer, 2020) 

“Riyen kulo mboten saget mb, terus diajari Mb Rofidah kok suwe-

suwe iso. Tak telateni ndamele kok tambah saget, akhire dados 

rutin ndamel mb. Riyen kulo teng omah teko momong anak paling 

kadang mbantu bapak munduti bengok di rawa lebare didol 

gelondongan. Sak niki alhamdulilah saget ndamel kerajinan ra 

ketung alon-alon mb dados bengok sek riyen didol gelondongan 

kalih bapak kulo damel kerajinan terus didol” 

(Dahulu saya tidak bisa mb, terus diajari oleh Mb Rofidah kok 

lama-lama bisa. Saya telateni membuatnya kok tambah 

bisa,akhirnya jadi rutin membuat mb. Dahulu saya di rumah cuma 

mengasuh anak, paling kadang membantu bapak ambil eceng 

gondok di Rawa setelahnya dijual secara gelondongan. Sekarang 

alhamdulilah bisa membuat kerajinan ya walaupun pelan-pelan mb 

jadi eceng gondok yang dahulu dijual gelondongan kalih bapak 

sekarang saya buat kerajinan baru dijual) 

(Wawancara dengan ibu Nuryanti (47) pada tanggal 29 Mei 2020) 

 

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan staff desa bapak Muhaimin 

sebagai berikut. 
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“Dari pemberdayaan itu jadi ada kebiasaan dan aktivitas baru 

dalam masyarakat sini mb. Masyarakat jadi lebih produktif. 

Apalagi ibu-ibu yang biasanya di rumah, jadi ada aktivitas baru. 

Dulu masyarakat sini hanya menjual mentah aja mb tetapi sekarang 

eceng gondok dijadikan kerajinan baru dijual” 

        (Wawancara dengan Bapak Muhaimin (26) pada 02 Juni 2020) 

 

Hal yang sama juga diungkap oleh Harti salah satu masyarakat yang 

ikut dalam pemberdayaan Bengokcraft sebagai berikut. 

“sakniki dados kebiasaan mb ndamel kerajinan saking bengok 

niku, nek riyen kan didol mentah. Sakniki do rutin saben dinten 

didamel kerajinan, pun mboten adol mentah malih” 

“sekarang jadi kebiasaan mb membuat kerajinan saking eceng 

gondok, kalau dahulu kan dijual mentah. Sekarang sudah pada 

rutin tiao hari di buat kerajinan, sudah tidak dijual mentah lagi” 

(Wawancara dengan Bu Harti (46) pada tanggal 28 Mei 2020) 

 

Dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft dapat 

disimpulkan bahwa Bengokcraft telah membawa dampak budaya bagi 

masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan tersebut. Dampak budaya hasil 

dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft berupa budaya baru 

dalam aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan perekonomian yaitu 

kebiasan membuat kerajinan eceng gondok secara rutin dan konsisten serta 

kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan dan menjual eceng gondok 

menjadi kerajinan tangan.  

Dampak sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat Desa 

Kesongo setelah mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

memiliki keterkaitan dengan konsep pemberdayaan Sulistiyani. Proses 

pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft dengan melalui tahap-tahap 

pemberdayaan Sulistiyani membawa dampak dalam kehidupan masyarakat 

Desa Kesongo. Dampak tersebut meliputi dampak sosial yang berupa 
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memiliki nilai sosial tinggi, meningkatkan interaksi, serta memperluas 

relasi. Dampak ekonomi yang berupa mengurangi pengangguran dan 

menambah pendapatan, serta dampak budaya yang berkaitan dengan 

aktivitas perekonomian masyarakat Desa Kesongo. 

Dampak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Desa Kesongo 

juga berkaitan erat dengan pengertian pemberdayaan menurut Sulistiyani. 

Menurut Sulistiyani (2017) pemberdayaan merupakan proses menuju daya, 

atau memperoleh daya atau proses pemberian daya dari pihak yang berdaya 

terhadap pihak yang tidak berdaya. Dalam hal ini proses yang dimaksud 

berupa suatu tindakan untuk mengubah masyarakat tidak berdaya menjadi 

berdaya yang dilakukan secara bertahap baik knowledge, attitude, atau 

practice agar tercipta masyarakat yang mandiri. Letak keterkaitannya 

dimana Bengokcraft melakukan tindakan untuk memberdayakan masyarakat 

baik dari segi knowledge dengan memberikan wawasan mengenai eceng 

gondok, attitude dengan membentuk perilaku masyarakat untuk 

memanfaatkan eceng gondok secara optimal, serta practice mengajarkan 

dan memberikan pelatihan ketrampilan masyarakat Desa Kesongo dalam 

membuat kerajinan eceng gondok. Sehingga tercipta masyarakat yang 

memiliki taraf hidup yang lebih baik, yang ditandai dengan perekonomian 

masyarakat yang meningkat, jiwa sosial masyarakat Desa Kesongo yang 

tinggi seperti rasa kepedulian, serta memiliki budaya baru yang berkaitan 

dengan aktivitas perekonomian masyarakat Desa Kesongo akibat adanya 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. 
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Dampak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Kesongo 

yang berkaitan dengan dampak sosial, ekonomi, dan budaya setelah ikut 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft ini juga memiliki 

keterkaitan dengan teori peran. Teori peran menekankan sifat individual 

sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sosial sesuai dengan 

posisinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Setiap peran adalah 

seperangkat hak, kewajiban dan harapan sesorang untuk menghadapi dan 

memenuhi perannya (dalam, Soekanto,2001). 

Dalam hal ini letak keterkaitannya yaitu perilaku yang dilakukan 

oleh Firman Setyaji sebagai warga Desa Kesongo dan anak dari Kepala 

Desa Kesongo yang memiliki harapan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dengan cara melakukan pemberdayaan melalui pemanfaatan 

eceng gondok menjadi kerajinan. Perilaku yang dilakukan oleh Firman 

Setyaji untuk memberdayakan masyarakat Desa Kesongo dengan 

membentuk usaha kecil Bengokcraft, melalui usaha kecil tersebut proses 

pemberdayaan masyarakat Desa Kesongo dilakukan. Proses pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Bengokcraft terhadap masyarakat dilakukan melalui 

berbagai cara dan berbagai tahap Sulistiyani. Dari adanya proses 

pemberdayaan tersebut membawa dampak sosial dalam kehidupan 

masyarakat, dimana masyarakat memiliki nilai sosial tinggi, meningkatkan 

interaksi, serta memperluas relasi masyarakat. Peran yang dilakukan 

Bengokcraft juga membawa dampak dalam kehidupan ekonomi masyarakat 

karena menambah pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran 
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masyarakat di Desa Kesongo yang menjadikan taraf hidup masyarakat 

meningkat. Selain itu juga membawa dampak budaya masyarakat yang 

berupa adanya budaya baru mengenai aktivitas perekonomian masyarakat. 

Sehingga dalam hal ini pihak Bengokcraft memiliki peranan penting dalam 

kehidupan masyarakat Desa Kesongo. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft terhadap masyarakat 

Desa Kesongo terdiri dari beberapa cara diantaranya sosialisasi serentak, 

pelatihan serentak, pelatihan datang ke rumah, dan pelatihan melalui 

masyarakat yang sebelumnya sudah ikut dalam pemberdayaan Bengokcraft 

dengan dilakukan melalui tiga tahap dari Sulistiyani. Dalam proses 

pemberdayaan ini masyarakat yang sebelumnya sudah ikut dalam 

pemberdayaan Bengokcraft ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan proses 

pemberdayaan. Sehingga masyarakat Desa Kesongo yang sebelumnya 

sudah ikut dalam pemberdayaan Bengokcraft tidak hanya sebagai obyek 

dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft akan tetapi juga 

sebagai subyek pemberdayaan. 

2. Terdapat kendala dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft yang dihasilkan dari evaluasi. Kendala tersebut diantaranya 

partisipasi masyarakat yang menurun, alat yang kurang memadai yang 

dikarenakan Bengokcraft kekurangan dana serta tidak ada bantuan dari 

pihak lain seperti dari pemerintah Desa Kesongo, serta adanya covid-19 

yang menjadikan proses pemberdayaan dan proses produksi sementara 

dihentikan. Penghentian proses pemberdayaan menjadikan perencanaan 
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yang sudah disusun ditunda serta penghentian produksi kerajinan eceng 

gondok menjadikan masyarakat tidak mendapat penghasilan seperti 

biasanya. 

3. Proses pemberdayaan yang dilakukan dengan berbagai cara melalui tahap 

pemberdayaan Sulistiyani yang meliputi tahap penyadaran dan pembentukan 

perilaku, tahap transformasi, dan tahap peningkatan intelektual  merupakan 

tahap pemberdayaan yang tepat dan sesuai dalam proses pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Bengokcraft, akan tetapi tahap pemberdayaan akan 

jauh lebih baik jika pelaksanaannya berkolaborasi dengan beberapa pihak 

seperti pemerintah, pelaku usaha, dan lain sebagainya yang membantu 

dalam proses pemberdayaan. Tahap- tahap yang dilakukan oleh Bengokcaft 

dalam memberdayakan masyarakat Desa Kesongo telah membawa dampak 

dalam kehidupan masyarakat Desa Kesongo diantaranya membawa dampak 

sosial yang berupa masyarakat memiliki nilai sosial tinggi, meningkatkan 

interaksi antar masyarakat, serta memperluas relasi masyarakat Desa 

Kesongo, dampak ekonomi yang berupa mengurangi penganggguran dan 

menambah pendapatan serta dampak budaya yang berupa munculnya 

budaya baru pada masyarakat Desa Kesongo yang berkaitan dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat.  

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, ada beberapa saran yang diberikan peneliti 

sebagai berikut : 
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1. Bagi pemerintah Desa Kesongo dapat berkontribusi dan mendukung 

program pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft dengan cara 

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif ikut dalam 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft, agar menambah 

wawasan, relasi, dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat, 

sehingga taraf hidup masyarakat Desa Kesongo meningkat. 

2. Bagi pihak Bengokcraft dapat memperluas jaringan dengan cara 

berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, akademisi atau lembaga 

riset, media publikasi, serta masyarakat yang digerakkan agar proses 

pemberdayaan berjalan dengan baik. 

3. Bagi masyarakat Desa Kesongo diharapkan memiliki kesadaran dan dapat 

berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

dengan cara melibatkan diri dalam proses pemberdayaan. 
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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 2. Instrumen Penelitian 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN BENGOKCRAFT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

MELALUI PEMANFAATAN ECENG GONDOK DI DESA KESONGO 

KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG 

 

 Penelitian ini mengambil judul “Peran Bengokcraft dalam Pemberdayaan 

Masyarakat melalui Pemanfaatan Eceng Gondok di Desa Kesongo Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang” dengan metode penelitian kualitatif. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

pada masyarakat Desa Kesongo. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bengokcraft dalam 

memberdayakan masyarakat Desa Kesongo dan bagaimana cara 

mengatasinya. 

3. Untuk mengetahui dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami oleh 

masyarakat Desa Kesongo setelah mengikuti pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bengokcraft 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti akan 

melakukan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Untuk mempermudah penelitian, subyek dan informan peneliti 

adalah sebagai berikut. 
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1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pendiri dan pengelola 

Bengokcraft serta masyarakat Desa Kesongo yang mengikuti 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft. Alasan peneliti dalam 

memilih subyek tersebut karena fokus dalam penelitian ini merupakan 

Peran Bengokcraft dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kesongo . 

2.   Informan Penelitian 

1. Informan Utama 

 Informan utama merupakan informan yang memberikan data atau 

informasi utama, informan utama meliputi : 

a. Pendiri dan pengelola Bengokcraft 

b. Masyarakat umum Desa Kesongo yang mengikuti pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Bengokcraft 

2. Informan Pendukung 

Informan pendukung merupakan informan yang memberikan data 

tambahan, guna memperkuat data, informan pendukung dalam 

penelitian ini : Masyarakat umum Desa Kesongo dan pemerintah Desa 

seperti staff desa, ketua RW, ketua RT. 

Selanjutnya, dalam pengambilan data yang dilakukan melalui teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi diperlukan pedoman yang tepat agar 

dalam mengambil data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang akan 

dicapai. 
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Lampiran 3. Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

PERAN BENGOKCRAFT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

MELALUI PEMANFAATAN ECENG GONDOK DI DESA KESONGO 

KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG 

 

A. Tujuan Observasi 

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui, 

1. Proses Pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft pada 

masyarakat Desa Kesongo 

2. Kendala yang dihadapi oleh Bengokcraft dalam memberdayakan 

masyarakat Desa Kesongo dan bagaimana cara mengatasinya 

3. Dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami oleh masyarakat 

Desa Kesongo setelah mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Bengokcraft 

B. Observer 

Mahasiswa jurusan Sosiologi dan Antropologi, S1 

C. Observe  

Pendiri dan pengelola Bengokcraft, masyarakat Desa Kesongo yang 

mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

D. Pelaksanaan 

1. Hari/tanggal  : 

2. Nama Observe : 
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E. Aspek-aspek yang diamati 

a. Kondisi geografis dan keadaan alam Desa Kesongo Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang 

b. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Desa Kesongo 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 

c. Aktivitas masyarakat Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang 

d. Mata Pencaharian masyarakat Desa Kesongo Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang 

e. Aktivitas mencari eceng gondok di sekitar rawa Pening yang menjadi 

mata pencaharian sebagian masyarakat Desa Kesongo 

f.   Proses pemberdayaan masyarakat Desa Kesongo yang dilakukan oleh 

Bengokcraft melalui pemanfaatan eceng gondok 

g. Kendala yang dihadapi Bengokcraft dalam memberdayakan masyarakat 

Desa Kesongo dan cara mengatasinya 

h. Dampak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Desa Kesongo setelah 

mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 
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Lampiran 4. Pedoman Wawancara Pendiri dan Pengelola Bengokcraft 

PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN BENGOKCRAFT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

MELALUI PEMANFAATAN ECENG GONDOK DI DESA KESONGO 

KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG 

 

 Pedoman wawancara dibuat sebagai panduan peneliti dalam melakukan 

wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan Peran Bengokcraft dalam 

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Eceng Gondok di Desa Kesongo 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Pedoman wawancara ini hanya 

menyangkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam 

penelitian. 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan tempat peneliti akan melakukan 

penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kesongo Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang.  

B. Identitas Informan 

 Nama   : 

 Usia   : 

 Alamat   : 

 Pekerjaan  : 
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 Nomor Hp  : 

Kelompok Informan : Pendiri dan Pengelola Bengokcraft 

No 
Rumusan 

Masalah  
Indikator Item Pertanyaan 

1 Proses 

pemberdayaan 

yang dilakukan 

oleh 

Bengokcraft 

pada 

masyarakat 

Desa Kesongo 

1. Sejarah dan 

latar 

belakang 

didirikannya 

Bengokcraft 

2. Proses dan 

cara yang 

dilakukan 

Bengokcraft 

dalam 

memberdaya

kan 

masyarakat 

Desa 

Kesongo 

3. Partisipasi 

masyarakat 

Desa 

Kesongo 

dalam 

pemberdayaa

n yang 

dilakukan 

oleh 

Bengokcraft 

 

1. Apa yang 

melatarbelakangi 

didirikannya Bengokcraft? 

2. Kapan Bengokcraft 

didirikan? 

3. Apa tujuan dari 

didirikannya Bengokcraft? 

4. Siapa saja orang yang ikut 

mendirikan Bengokcraft? 

5. Berapa orang yang sudah 

bergabung untuk 

mengelola atau mengurus 

Bengokcraft? 

6. Apakah ada kriteria 

khusus untuk bergabung 

mengelola dan mengurus 

Bengokcraft ini? 

7. Bagaimana struktur dalam 

pengurusan atau 

pengelolaan Bengokcraft? 

8. Apa saja modal yang 

diperlukan dalam 

mendirikan Bengokcraft?  

9. Apakah ada kerjasama 

dengan pihak lain dalam 

mendirikan ataupun 

mengelola Bengokcraft? 

10.  Apakah pemberdayaan 

yang dilakukan ditujukan 

untuk semua masyarakat 

Desa Kesongo atau hanya 

orang tertentu saja? 

11. Bagaimana cara yang 

dilakukan Bengokcraft 

dalam memberdayakan 

masyarakat? 

12. Apa saja kegiatan yang 

dilakukan dan diberikan  
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Bengokcraft dalam 

memberdayakan 

masyarakat? 

13. Apakah ada 

pendampingan dari anda 

sebagai pengurus 

Bengokcraft dalam 

memberdayakan 

masyarakat? 

14. Apakah pemberdayaan 

yang dilakukan anda 

sebagai pengurus 

Bengokcraft diajarkan 

secara serentak atau secara 

personal? 

15. Bagaimana respon dan 

partisipasi masyarakat 

dengan adanya 

pemberdayaan yang 

dilakukan Bengokcraft? 

2. Kendala yang 

dihadapi oleh 

Bengokcraft 

dalam 

memberdayakan 

masyarakat 

Desa Kesongo 

dan cara 

mengatasinya 

1. Hambatan 

dan 

tantangan 

yang 

dihadapi 

Bengokcraf

t dalam 

memberday

akan 

masyarakat 

Desa 

Kesongo 

2.Cara 

mengatasi 

hambatan yang 

dihadapi 

Bengokcraft 

dalam 

memberdayaka

n masyarakat 

Desa Kesongo 

1. Apakah ada hambatan 

dalam proses 

memberdayakan 

masyarakat Desa 

Kesongo? 

2. Jika iya, apa saja 

hambatan dalam proses 

pemberdayaan 

masyarakat? 

3. Bagaimana cara 

menghadapi atau 

mengatasi hambatan yang 

ada? 

4. Apa hambatan yang paling 

berat dalam proses 

memberdayakan 

masyarakat? 

5. Bagaimana menyikapi dan 

mengatasi hambatan yang 

paling berat tersebut? 

6. Bagaimana cara 

mengantisipasi agar 

hambatan yang terjadi 

tidak begitu banyak dan 

luas? 
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3. Dampak sosial, 

ekonomi, dan 

budaya yang 

dialami oleh 

masyarakat 

Desa Kesongo 

setelah 

mengikuti 

pemberdayaan 

yang dilakukan 

oleh 

Bengokcraft 

1.Dampak 

dalam 

kehidupan 

masyarakat 

dari aspek 

ekonomi, 

sosial, dan 

budaya setelah 

mengikuti 

pemberdayaan 

yang dilakukan 

oleh 

Bengokcraft 

2.Perbedaan 

kehidupan 

masyarakat 

sebelum dan 

setelah 

mengikuti 

pemberdayaan 

yang dilakukan 

oleh 

Bengokcraft 

3. Dampak 

bagi 

keberlangsung

an Bengokcraft 

1. Bagaimana dampak yang 

terjadi dalam kehidupan 

masyarakat setelah 

mengikuti pemberdayaan 

Bengokcraft dari  aspek 

sosial, ekonomi, maupun 

budaya menurut anda 

sebagai pendiri atau 

pengelola Bengokcraft? 

2. Apakah menurut anda ada 

perubahan yang terjadi 

dalam kehidupan 

masyarakat setelah 

mengikuti pemberdayaan 

Bengokcraft dalam aspek 

sosial, ekonomi, budaya? 

3.  Jika ada, apa saja 

perubahan yang anda 

ketahui dalam masyarakat 

setelah mengikuti 

pemberdayaan 

Bengokcraft baik dari segi 

sosial, ekonomi, budaya? 

4. Apa perbedaan yang anda 

lihat antara dahulu dengan 

sekarang dalam kehidupan 

masyarakat setelah 

mengikuti pemberdayaan  

Bengokcraft? 

5. Dampak dan perubahan 

dalam aspek apa yang 

paling signifikan di dalam 

kehidupan masyarakat 

menurut anda? 

6. Bagaimana dengan 

pengetahuan atau 

wawasan masyarakat 

mengenai eceng gondok 

setelah mengikuti 

pemberdayaan 

Bengokcraft? 

7. Apakah dengan mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft banyak 
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membawa dampak positif 

bagi masyarakat? 

8. Jika iya, apakah dengan 

adanya dampak positif 

tersebut juga membawa 

dampak lain untuk 

masyarakat yang awalnya 

tidak mengikuti 

pemberdayaan tersebut 

menjadi mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

9. Apakah menurut anda ada 

perubahan aktivitas atau 

rutinitas dalam masyarakat 

setelah mengikuti 

pemberdayaan 

Bengokcraft? 

10. Apakah keberhasilan 

pemberdayaan yang 

dilakukan berdampak pada 

Bengokcraft itu sendiri? 

11. Jika iya, apa dampak yang 

terjadi pada Bengokcraft? 
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Lampiran 5. Pedoman Wawancara Masyarakat Desa Kesongo yang Ikut 

dalam Pemberdayaan Bengokcraft 

PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN BENGOKCRAFT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

MELALUI PEMANFAATAN ECENG GONDOK DI DESA KESONGO 

KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG 

 

 Pedoman wawancara dibuat sebagai panduan peneliti dalam melakukan 

wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan Peran Bengokcraft dalam 

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Eceng Gondok di Desa Kesongo 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Pedoman wawancara ini hanya 

menyangkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam 

penelitian. 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan tempat peneliti akan melakukan 

penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kesongo Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang.  

B. Identitas Informan 

 Nama   : 

 Usia   : 

 Alamat   : 
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 Pekerjaan  : 

 Nomor Hp  : 

Kelompok Informan : Masyarakat Desa Kesongo yang mengikuti 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengokcraft 

No 
Rumusan 

Masalah  
Indikator Item Pertanyaan 

1 Proses 

pemberdayaan 

yang dilakukan 

oleh 

Bengokcraft 

pada masyarakat 

Desa Kesongo 

1. Partisipasi 

masyarakat 

dalam 

mengikuti 

pemberdayaan 

yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

2. Aktivitas atau 

kegiatan 

dalam 

mengikuti 

pemberdayaan 

yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

1. Apa tanggapan anda 

dengan adanya 

pemberdayaan 

masyarakat Desa 

Kesongo yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

2. Apakah anda 

mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

3. Jika iya, sejak kapan 

anda mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

4. Bagaimana cara 

anda untuk 

bergabung ikut 

dalam 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

5. Apakah anda 

mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft atas 

dasar keinginan 

sendiri atau paksaan 

dari tetangga atau 

yang lain? 

6. Apa saja yang yang 
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diberikan dan 

diajarkan oleh 

Bengokcraft dalam 

kegiatan 

pemberdayaan yang 

anda ikuti? 

7. Apa saja kegiatan 

yang anda  ikuti 

dalam 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh  

Bengokcraft? 

8. Apakah anda 

mengikuti semua 

kegiatan 

pemberdayaan yang 

diberikan oleh 

Bengokcraft? 

9. Apakah ada 

pendampingan dari 

pengurus 

Bengokcraft dalam 

kegiatan 

pemberdayaan yang 

anda ikuti? 

10. Jika iya, apakah 

di setiap kegiatan 

selalu ada 

pendampingan dari 

pengurus 

Bengokcraft? 

11. Berapa lama 

pendampingan yang 

kalian dapat dari 

Bengokcraft? 

12. Apakah 

pemberdayaan yang 

diberikan 

Bengokcraft secara 

serentak kepada 

banyak masyarakat 

atau secara personal? 

2. Kendala yang 

dihadapi oleh 

Bengokcraft 

dalam 

1. Kendala dalam 

melakukan 

kegiatan yang 

diberikan 

1. Adakah kendala 

pada saat anda 

mengikuti 

pemberdayaan yang 



156 
 

 

memberdayakan 

masyarakat 

Desa Kesongo 

dan cara 

mengatasinya 

Bengokcraft 

dalam 

pemberdayaan 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

2. Jika ada, kendala apa 

yang pernah anda 

alami dalam 

kegiatan 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

3. Apakah ada upaya 

dari pengurus 

Bengokcraft untuk 

menghadapi atau 

mengatasi kendala 

yang ada? 

4. Jika iya, apa upaya 

yang pernah 

dilakukan pengurus 

Bengokcraft dalam 

menghadapi 

kendala? 

5. Apakah anda sebagai 

orang yang 

mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan 

Bengokcraft pernah 

membantu pengurus 

Bengokcraft untuk 

mengatasi kendala 

yang ada? 

6. Jika iya, bantuan apa 

yang anda berikan 

untuk membantu 

pengurus 

Bengokcraft dalam 

menghadapi kendala 

yang ada? 

3. Dampak sosial, 

ekonomi, dan 

budaya yang 

dialami oleh 

masyarakat 

Desa Kesongo 

setelah 

mengikuti 

1. Dampak sosial, 

ekonomi, dan 

budaya 

masyarakat Desa 

Kesongo setelah 

mengikuti 

pemberdayaan 

yang dilakukan 

1. Apakah dengan 

mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan 

Bengokcraft 

membawa dampak 

positif bagi 

kehidupan 
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pemberdayaan 

yang dilakukan 

oleh 

Bengokcraft 

Bengokcraft 

2.Perbedaan 

kehidupan 

sebelum dan 

setelah mengikuti 

pemberdayaan 

Bengokcraft 

sosial,ekonomi, 

ataupun budaya 

anda? 

2. Jika iya, dampak 

positif apa saja yang 

anda dapat? 

3. Apakah dengan anda 

mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

berdampak dalam 

perekonomian anda? 

4. Jika iya, bagaimana 

pendapatan anda 

setelah bergabung 

dan mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

5. Apakah dampak 

ekonomi yang 

didapat juga 

berpengaruh dalam 

sistem pengelolaan 

uang atau ekonomi 

anda? 

6. Apakah dengan 

mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan 

Bengokcraft juga 

berpengaruh 

terhadap kebiasaan 

(budaya) anda? 

7. Jika iya, kebiasaan 

apa yang berubah 

dalam kebiasaan 

(budaya) anda? 

8. Apakah dengan 

mengikuti 

pemberdayaan 

Bengokcraft juga 

berpengaruh di 

dalam kehidupan 

sosial anda? 
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9. Apakah ada 

perbedaan strata di 

dalam masyarakat 

setelah anda 

mengikuti 

pemberdayaan  

Bengokcraft? 

10. Apa dampak atau 

perubahan yang 

paling signifikan 

setelah anda 

bergabung dengan 

Bengokcraft? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

 

 

Lampiran 6. Masyarakat Umum Desa Kesongo (Masyarakat yang Tidak 

Ikut Pemberdayaan yang Dilakukan Bengokcraft) 

PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN BENGOKCRAFT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

MELALUI PEMANFAATAN ECENG GONDOK DI DESA KESONGO 

KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG 

 

 Pedoman wawancara dibuat sebagai panduan peneliti dalam melakukan 

wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan Peran Bengokcraft dalam 

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang kabupaten 

Semarang. Pedoman wawancara ini hanya menyangkut pokok-pokok 

permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian. 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan tempat peneliti akan melakukan 

penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kesongo Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang.  

B. Identitas Informan 

 Nama   : 

 Usia   : 

 Alamat   : 

 Pekerjaan  : 
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 Nomor Hp  : 

Kelompok Informan : Masyarakat Umum Desa Kesongo (Masyarakat 

yang tidak ikut pemberdayaan yang dilakukan 

Bengokcraft) 

No 
Rumusan 

Masalah  
Indikator Item Pertanyaan 

1 Proses 

pemberdayaan 

yang dilakukan 

oleh 

Bengokcraft 

pada 

masyarakat 

Desa Kesongo 

1. Tanggapan 

dan partisipasi 

masyarakat 

dengan adanya 

pemberdayaan 

yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

2. Cara yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

dalam 

memberdayak

an masyarakat 

1. Bagaimana respon atau 

tanggapan anda dengan 

adanya pemberdayaan 

yang dilakukan oleh  

Bengokcraft? 

2. Bagaimana pendapat 

anda dengan tetangga 

yang mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

3. Apakah tetangga atau 

masyarakat Desa 

Kesongo banyak yang 

ikut pemberdayaan 

yang dilakukan oleh  

Bengokcraft? 

4. Apakah anda tertarik 

untuk bergabung dan 

mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft seperti 

halnya tetangga anda 

yang sudah ikut? 

5. Apakah anda memiliki 

keinginan untuk 

membantu mengelola 

dan mengurus 

Bengokcraft dalam 

memberdayakan 

masyarakat? 

6. Dari yang anda tahu 

apakah pemberdayaan 
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yang dilakukan 

Bengokcraft di respon 

baik dengan 

masyarakat Desa 

Kesongo? 

7. Bagaimana cara 

Bengokcraft dalam 

melakukan 

pemberdayaan kepada 

masyarakat dari yang 

anda ketahui? 

8. Menurut anda apa cara 

yang dilakukan 

Bengokcraft untuk 

memberdayakan 

masyarakat sudah 

tepat? 

9. Apa yang anda 

harapkan untuk 

masyarakat yang sudah 

mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

10. Apa harapan anda dari 

Bengokcraft untuk Desa 

Kesongo ini? 

2. Kendala yang 

dihadapi oleh 

Bengokcraft 

dalam 

memberdayaka

n masyarakat 

Desa Kesongo 

dan cara 

mengatasinya 

1. Kendala dan 

hambatan 

Bengokcraft 

dalam 

memberdayakan 

masyarakat 

Desa Kesongo 

 

1. Dari yang anda 

ketahui, apakah dalam 

memberdayakan 

masyarakat Desa 

Kesongo ada kendala 

yang dihadapi 

Bengokcraft? 

2. Jika ada kendala apa 

yang anda ketahui? 

3. Menurut anda, apa 

penyebab adanya 

kendala yang 

dihadapi oleh 

Bengokcraft dalam 

memberdayakan 

masyarakat? 

4. Apakah menurut anda 

Bengokcraft dapat 

mengatasi 
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permasalahan yang 

ada dengan bijak dan 

tepat ? 

5. Apakah anda ikut 

berkontribusi dalam 

upaya pemecahan 

masalah yang 

dihadapi Bengokcraft 

dalam 

memberdayakan 

masyarakat? 

 

3. Dampak sosial, 

ekonomi, dan 

budaya yang 

dialami oleh 

masyarakat 

Desa Kesongo 

setelah 

mengikuti 

pemberdayaan 

yang dilakukan 

oleh 

Bengokcraft 

1. Dampak 

sosial, 

ekonomi, dan 

budaya 

masyarakat 

Desa Kesongo 

yang 

mengikuti 

pemberdayaan 

yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

2. Perbedaan 

kehidupan 

masyarakat 

dari sebelum 

dengan 

sesudah 

mengikuti 

pemberdayaan 

yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

 

 

1. Apakah pemberdayaan 

yang dilakukan oleh 

Bengokcraft membawa 

dampak positif bagi 

masyarakat Desa 

kesongo yang 

mengikuti 

pemberdayaan 

tersebut? 

2. Jika iya, dampak positif 

apa yang anda ketahui 

dari adanya 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

3. Apakah dengan adanya 

dampak positif anda 

tertarik untuk ikut 

dalam pemberdayaan 

yang dilakukan oleh  

Bengokcraft? 

4. Apakah ada perubahan 

di dalam kehidupan 

masyarakat dalam 

aspek sosial, ekonomi, 

maupun budaya setelah 

mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft dari yang 

anda ketahui? 

5. Apa saja bentuk 

perubahan yang anda 

ketahui? 



163 
 

 

6. Perubahan apa yang 

paling signifikan dalam 

kehidupan masyarakat 

yang mengikuti 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh  

Bengokcraft? 

7. Apa saja bentuk 

perbedaan yang anda 

lihat antara sebelum 

dengan sesudah 

mengikuti 

pemberdayaan 

Bengokcraft? 

8. Apakah adanya 

pemberdayaan ini juga 

berdampak dalam 

kehidupan anda 

walaupun anda tidak 

ikut dalam 

pemberdayaan 

tersebut? 
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Lampiran 7. Pedoman Wawancara Pemerintah Desa Kesongo 

PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN BENGOKCRAFT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

MELALUI PEMANFAATAN ECENG GONDOK DI DESA KESONGO 

KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG 

 

 Pedoman wawancara dibuat sebagai panduan peneliti dalam melakukan 

wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan Peran Bengokcraft dalam 

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Eceng Gondok di Desa Kesongo 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Pedoman wawancara ini hanya 

menyangkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam 

penelitian. 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan tempat peneliti akan melakukan 

penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kesongo Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang.  

B. Identitas Informan 

 Nama   : 

 Usia   : 

 Alamat   : 

 Pekerjaan  : 
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 Nomor Hp  : 

Kelompok Informan : Pemerintah Desa Kesongo (Kepala Desa, Staff 

Desa, ketua RW, ketua RT) 

No 
Rumusan 

Masalah  
Indikator Item Pertanyaan 

1 Proses 

pemberdayaan 

yang dilakukan 

oleh 

Bengokcraft 

pada 

masyarakat 

Desa Kesongo 

1. Tanggapan 

pemerintah 

Desa dengan 

adanya 

pemberdayaan 

yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

2. Kontribusi 

pemerintah 

desa dalam 

proses 

pemberdayaan 

yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

1. Bagaimana tanggapan 

anda sebagai pejabat 

desa melihat adanya 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

2. Apakah anda sebagai 

salah satu pejabat desa 

setuju dan mendukung 

dari adanya 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

3. Menurut anda apakah 

masyarakat merespon 

baik dari 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

4. Apakah banyak 

masyarakat yang ikut 

dalam pemberdayaan 

yang dilakukan oleh 

Bengokcraft dari yang 

anda ketahui? 

5. Apakah pemerintah 

desa berkontribusi 

dalam proses 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh  

Bengokcraft? 

6. Jika iya, bentuk 

kontribusi apa yang 

pemerintah desa 

berikan dalam proses 

pemberdayaan yang 
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dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

7. Dari yang anda ketahui, 

apakah proses 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft ini ada 

kerjasama dengan 

pihak lain? 

8. Apakah pemberdayaan 

yang dilakukan oleh 

Bengokcraft diketahui 

oleh pemerintah daerah 

seperti bupati ataupun 

gubernur? 

9. Jika iya, bagaimana 

tanggapan pemerintah 

daerah terhadap 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

10. Apakah ada kontribusi 

atau bantuan dari 

pemerintah daerah 

untuk pemberdayaan 

yang dilakukan oleh 

Bengokcraft? 

2. Kendala yang 

dihadapi oleh 

Bengokcraft 

dalam 

memberdayaka

n masyarakat 

Desa Kesongo 

dan cara 

mengatasinya 

1. Kendala yang 

dihadapi oleh 

Bengokcraft 

dalam proses 

pemberdayaan 

masyarakat 

2. Kontribusi 

pemerintah 

desa dalam 

mengatasi 

kendala yang 

dihadapi oleh 

Bengokcraft 

1. Dari yang anda 

ketahui, apakah ada 

kendala yang 

dihadapi oleh 

Bengokcraft dalam 

memberdayakan 

masyarakat? 

2. Jika iya, kendala apa 

yang dihadapi 

Bengokcraft dalam 

memberdayakan 

masyarakat? 

3. Apakah ada 

kontribusi dari 

pemerintah untuk 

membantu mengatasi 

kendala yang 

dihadapi oleh 

Bengokcraft dalam 
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memberdayakan 

masyarakat? 

4. Jika iya, kontribusi 

atau apa yang 

diberikan pemerintah 

desa dalam upaya 

membantu mengatasi 

kendala yang 

dihadapi oleh 

Bengokcraft? 

5. Apakah upaya yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft dan 

dibantu oleh 

pemerintah desa 

berhasil mengatasi 

kendala yang ada? 

3. Dampak sosial, 

ekonomi, dan 

budaya yang 

dialami oleh 

masyarakat 

yang dDesa 

Kesongo 

setelah 

mengikuti 

pemberdayaan 

yang dilakukan 

oleh 

Bengokcraft 

1. Dampak 

sosial, 

ekonomi, dan 

budaya dalam 

kehidupan 

masyarakat 

setelah 

mengikuti 

pemberdayaan 

yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

2. Dampak bagi 

Desa Kesongo 

 

1. Apakah 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

berdampak bagi 

masyarakat  Desa 

Kesongo? 

2. Jika iya, dampak apa 

yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat 

dari segi sosial, 

ekonomi, maupun 

budaya? 

3. Apakah 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh 

Bengokcraft 

membawa perubahan 

perekonomian 

masyarakat? 

4. Apakah 

pemberdayaan yang 

dilakukan 

Bengokcraft 

meningkatkan 

kesejahteraan dalam 

masyarakat? 

5. Apakah 

pemberdayaan yang 
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dilakukan oleh 

Bengokcraft juga 

berdampak bagi Desa 

Kesongo itu sendiri? 

6. Jika iya, dampak apa 

didapat bagi Desa 

Kesongo itu sendiri? 
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Lampiran 8. Pedoman Dokumentasi 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

PERAN BENGOKCRAFT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

MELALUI PEMANFAATAN ECENG GONDOK DI DESA KESONGO 

KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG 

 

 Dalam penelitian ini berisi data-data di lapangan selama penelitian 

berlangsung. Pengumpulan data secara dokumentasi memiliki tujuan untuk 

memperkuat data primer dan sekunder. Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri 

dari dua aspek yang meliputi dokumentasi tertulis dan dokumentasi digital. 

Lokasi   : 

Waktu   : 

Aspek yang diamati  : 

1. Monografi Desa Kesongo : 

a. Letak dan Kondisi Geografis Desa Kesongo 

b. Potensi Desa Kesongo 

c. Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kesongo 

2. Dokumentasi :  

a. Foto-foto kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Bengokcraft 

b. Foto-foto aktivitas masarakat Desa Kesongo dalam pembuatan 

kerajinan eceng gondok 

c. Foto-foto hasil kerajinan eceng gondok  


