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LAMPIRAN 1 

PRELIMINARY RESEARCH 

(Kondisi Existing Perusahaan Kampung Laut) 

 

Sebagai langkah awal untuk merumuskan desain CSR pada sebuah 

perusahaan diperlukan mengetahui kondisi existing perusahaan. Oleh karena itu 

terdapat beberapa data yang dibutuhkan yaitu terkait profil singkat perusahaan, 

bagaimana perusahaan mengelola aktivitas yang ada di dalam perusahaan, bagaimana 

kondisi internal dan eksternal perusahaan, dan bagaimana kondisi strategis 

perusahaan.  
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LAMPIRAN 1a 

Profil Perusahaan 

Kampung Laut merupakan sebuah restoran yang berada di kompleks Puri 

Maerokoco Semarang yang telah berdiri sejak 24 Februari 2002. Restoran ini hadir 

dengan konsep keindahan air dan kolam pemancingan. Kampung Laut memiliki visi: 

“Menjadi Restoran yang terkemuka di Indonesia dan mampu membangun ciri khas 

sebuah restoran dengan mengutamakan kualitas produk dan pelayanan” dengan misi:  

6) Mengembangkan inovasi – inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. 

7) Selalu menjaga kualitas makanan dan minuman dengan konsep “fresh”. 

8) Selalu menjaga kualitas pelayanan dengan menumbuhkan ketrampilan dan 

pengetahuan karyawan guna mencapai performa operasional yang maksimal. 

9) Memelihara dan mengembangkan keindahan dan kenyamanan restoran. 

10) Menciptakan hubungan yang baik dengan semua pihak yaitu karyawan, 

konsumen, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. 

 

Gambar Foto Restoran Kampung Laut Semarang 
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LAMPIRAN 1b 

Pengelolaan Strategis Aktivitas Kampung Laut 

Kampung Laut mengacu pada beberapa strategi di setiap aktivitas bisnisnya 

yaitu terkait strategi diferensiasi, strategi responsiveness, dan juga strategi low cost, 

akan tetapi fokus utama Kampung Laut adalah menerapkan strategi diferensiasi 

dengan diiringi adanya responsiveness. Berikut ini adalah berbagai tindakan yang 

dilakukan oleh Kampung Laut berdasarkan 10 aspek keputusan dalam beroperasi: 

1. Produk 

Restaurant Kampung Laut memiliki ciri khas dan melakukan inovasi 

pada menu makanan dan lokasi. 

a. Menu makanan 

Kampung Laut memiliki menu khas yaitu Bandeng Keropok. 

Sedangkan inovasi yang terus-menerus dilakukan adalah mengembangkan 

berbagai jenis masakan yang awalnya hanya terdapat seafood sekarang telah 

berkembang juga ke arah beberapa makanan Chinese dan Western sebagai 

upaya perluasan target pasar yakni yang semula bersifat keluarga meluas 

juga pada anak muda. 

b. Lokasi 

Sebagai upaya antisipasi peningkatan jumlah pelanggan, Restaurant 

Kampung Laut terus melakukan inovasi dan pembangunan lokasi-lokasi baru 

dengan desain yang khas Kampung Laut yakni: 
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a) Pembangunan meeting room. 

 

Gambar Meeting Room 

 

b) Toilet yang lebih baru, lebih luas, lebih indah, dan lebih bersih jika 

dibandingkan toilet sebelumnya yang hanya terdiri dari dua ruang dan 

desain seadanya. 

 

Gambar Perbaikan Toilet 

 

c) Rain Forest yang merupakan salah satu produk Restaurant Kampung 

Laut khusus bagian western food yang berlokasi terpisah dengan lokasi 

utama Kampung Laut (Pondok-Pondok dan Dermaga) yang didesain 

dengan gaya lebih moderen dan konsep yang menyerupai kafe. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya Restaurant Kampung Laut untuk memenuhi 

kebutuhan kaum muda yang cenderung menyukai western food serta 
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suasana cafe yang lebih private. Oleh karena itu, letak Rain Forest tidak 

berdekatan dengan area restaurant umum karena pangsa pasar yang 

dituju adalah kaum muda dan bukan keluarga. 

 

Gambar  Rain Forest  

 

d) Suki yang dapat digunakan untuk mengadakan acara pesta resepsi 

pernikahan atau pesta ulang tahun dengan kapasitas 150 orang. 

 

Gambar Lokasi Suki  
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e) Pembangunan area baru di tengah dengan suasana santai dengan nama 

“Kopi ne”. 

 

Gambar Pembangunan Area Baru “Kopi ne” 

 

f) Berbagai fasilitas seperti arena permainan untuk anak-anak, tempat 

memancing, kapal-kapalan yang dapat diakses secara gratis oleh 

pelanggan. 

 

Gambar Arena Bermaian Anak-anak 
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Gambar Arena Pemancingan 

 

 

Gambar Kapal Kayu  

 

g) Merenovasi dan membangun pada area-area tertentu untuk menambah 

unsur keindahan, seperti pada aquarium. 

 

Gambar Arena Aquarium  
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Penambahan varian menu (produk), pembangunan lokasi, dan 

penambahan fasilitas merupakan strategi responsivenes atas kebutuhan 

konsumen yang juga merupakan upaya Restaurant Kampung Laut untuk 

menawarkan produk unggul dan berbeda dengan pesaing (strategi 

differentiation). 

 

2. Proses 

Proses seluruh fungsi manajemen berdasarkan struktur yang ada adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagian Keuangan 

Pada Bagian Keuangan ini, kasir yang menyimpan uang serta 

nota–nota diserahkan kepada atasannya yaitu pada pengelola bagian 

keuangan. Dan setelah itu pengelola keuangan ini bertanggung jawab kepada 

pengelola yang juga berperan sebagai owner. 

b. Bagian Pemasaran 

Bagian pemasaran pada perusahaan Kampung Laut tidak memiliki 

bawahan, sehingga ia langsung memberikan ide, gagasan dan tanggung 

jawab kepada pengelola yang juga berperan sebagai owner.  

c. Bagian Operasi 

Pada Bagian Operasi, memiliki tiga hal yang dikontrol yaitu 

berlangsungnya proses kegiatan bagian persediaan, dapur, tamu, dan 

keamanan. 
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a) Pada bagian persediaan, penanggung jawab atas persediaan yang 

digunakan di dapur dengan mengontrol jumlah persediaan yang ada 

terkhusus untuk dilakukan pemesanan pada ikan–ikan dan juga sayuran 

serta buah–buahan. Untuk pemesanan ikan dilakukan kepada beberapa 

nelayan, sedangkan sayuran dibeli secara langsung setiap pagi di pasar–

pasar dengan perkiraan tertentu di setiap harinya. Jika pada akhir pekan 

yakni hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dapat dilakukan pembelian 

persediaan yang lebih banyak jika dibandingkan hari lainnya. 

b) Pada bagian dapur butcher bertanggung jawab ke Cook Helper, dan 

kemudian Cook Helper bertanggung jawab kepada Chef, dan Chef 

bertanggung jawab ke bagian operasi, dan bagian operasi ini bertanggung 

jawab ke pengelola yang sekaligus berperan sebagai owner. 

c) Pada bagian tamu, dalam hal ini pelayan bertanggung jawab ke cook 

helper (atas pemesanan menu makanan oleh konsumen) serta kepada 

kepala kebersihan. 

d) Demikian juga pada bagian keamanan, juru parkir bertanggung jawab ke 

kepala keamanan, dan kepala keamanan bertanggung jawab ke bagian 

operasi, kemudian bagian operasi bertanggung jawab kepada pengelola 

yang sekaligus sebagai owner.  
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Proses berlangsungnya kegiatan operasi hubungan antara anggota 

perusahaan hingga ke pelanggan (proses penyampaian jasa) adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar Proses Perusahaan Menyampaikan Jasa 

 

d. Bagian Personalia 

Bagian personalia, bertanggung jawab atas perekrutan karyawan, 

ketegasan dalam menilai kinerja karyawan, dan pemberian hak – hak yang 

diterima oleh karyawan (gaji, fasilitas, dll.). Dan manajer personalia 

bertanggung jawab kepada pengelola yang sekaligus sebagai owner. 

 

3. Mutu 

Komitmen Kampung Laut dalam memberikan mutu atau kualitas 

yang terbaik berdasarkan produk makanan yang disajikan serta pelayanan 

yang diberikan. Adapun standar kualitas tertentu dari Restaurant Kampung 

Laut terkait produk makanan yang dijaga kualitasnya melalui bahan baku 

yang fresh serta pelayanan oleh tenaga kerja yang menerapkan 3S yakni 

Senyum, Salam, Sapa. 
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4. Lokasi 

Pemilihan lokasi restaurant yang berada di atas tambak pemerintah 

yang mengacu pada konsep Kampung Laut yang identik dengan air, 

pemancingan kolam keluarga, dan didukung dengan keindahan–keindahan 

yang diciptakan oleh Kampung Laut. Hal ini merupakan strategi diferensiasi 

yang sejak awal ditentukan oleh Kampung Laut ketika mendirikan restoran 

ini. 

 

5. Tata Letak 

Jika kita memasuki area Restaurant Kampung Laut, kita dapat 

melihat desain layout yang sudah tertata dengan rapi dan indah. Ketika 

pertama kali masuk, kita dihadapkan pada lantai kayu dan hamparan tambak 

di kanan-kiri kita sekaligus dapat melihat seluruh area Kampung Laut.  

Arena pondok makan, area bermain anak, toilet, kasir, dan berbagai 

fasilitas lain juga didesain dengan sangat baik dan tertata rapi sehingga 

prosesnya lancar dan tidak ada arus yang bolak-balik termasuk pada proses 

pemotongan dan pemasakan ikan segar dimana letak penyimpanan bahan 

baku (ikan) berdekatan dengan dapur. 

Layout untuk area privasi restaurant seperti kasir dan dapur, juga 

dirancang dengan baik serta lokasinya strategis yakni di tengah-

tengah/bagian tengah restaurant.   
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Semua layout masing-masing area telah didesain dengan sangat 

baik dan mendukung proses produksi Restaurant Kampung Laut yang 

berfokus pada produknya (makanan dan pelayanan). 

 

6. SDM 

Proses rekrutmen dilakukan dengan menetapkan kriteria-kriteria 

yang ditetapkan oleh Kampung Laut sendiri. Dalam hal ini, Restaurant 

Kampung Laut bekerja sama dengan beberapa lembaga tenaga kerja seperti 

Graha Wisata dan Stipari dengan sistem kerja sama (kontrak kerja) serta 

lembaga pendidikan seperti SMK Kartini (dengan sistem magang) dalam 

melakukan perekrutan karyawan.  

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

sesuai dengan tujuan perusahaan, Restaurant Kampung Laut selalu 

mengadakan training selama tiga bulan bagi para karyawan baru meskipun 

karyawan tersebut telah ahli dalam bidangnya. 

Sebagai bentuk balas jasa perusahaan kepada para karyawannya, 

Restaurant Kampung Laut memberikan kompensasi dengan jumlah yang 

berbeda-beda yang didasarkan pada jabatan, lama kerja, serta kemampuan 

atau skill yang dimiliki oleh karyawan. 

Jumlah SDM di Kampung Laut saat ini adalah 30 orang karyawan 

tetap dan sisanya adalah part-time. Jam kerja yang terdapat di Kampung Laut 

adalah pukul 11.30 - 14.30 dan 17.00 – 22.00. Sistem jam kerja yang 
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dilakukan adalah dengan sistem split yaitu sebagian karyawan akan bekerja 

pada siang hari dan sebagian malam hari. 

 

7. Supply Chain 

Restaurant Kampung Laut memiliki rantai pasokan dengan 

berbagai supplier. Supplier ikan Kampung Laut berasal dari berbagai 

Jepara. Sementara supplier sayur berasal dari pasar Johar. Tidak terdapat 

hubungan khusus antara Kampung Laut dan supplier –nya. 

 

8. Persediaan 

Kampung Laut selalu mengusahakan bahan baku yang bermutu 

tinggi. Karena restaurant ini adalah restaurant yang menjual makanan laut, 

maka ikan – ikan yang menjadi bahan baku utamanya diusahakan mampu 

untuk hidup paling tidak tiga hari. Sedangkan sayur dibeli setiap hari dan 

sisanya akan dibuang untuk menjaga standar kualitas yang tinggi. Hal ini 

dilakukan oleh Kampung Laut agar selalu dapat memenuhi kebutuhan dan 

permintaan pelanggannya serta merupakan sebuah tanggung jawab bahwa 

makanan yang disajikan dapat terjamin kesehatannya. 
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Gambar Tempat Penyimpanan Persediaan 

 

9. Penjadwalan 

Kampung Laut memiliki banyak lokasi yang cukup luas, oleh 

karena itu agar dapat terlaksana dengan lancar Kampung Laut menggunakan 

papan tulis yang berisi tentang jadwal dan daftar alokasi sumber daya 

manusia (pelayan) dan juga daftar papan tulis bagi konsumen yang 

melakukan pemesanan sebelum datang ke Kampung Laut (terdapat 

pemetaan). 

 

10. Pemeliharaan 

Pemeliharaan yang dilakukan oleh Restaurant Kampung Laut 

meliputi tiga hal yaitu pemeliharaan pelanggan, pemeliharaan alat-alat 

produksi, dan pemeliharaan tenaga kerja (SDM). 

a. Pemeliharaan Pelanggan 

Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, Restaurant 

Kampung Laut memiliki sebuah kartu member yang dibuat pada awal 
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berdirinya restaurant ini. Member card ini bertujuan untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memberikan diskon 10% 

kepada seluruh pemilik member card.  

Restaurant Kampung Laut juga bekerja sama dengan beberapa 

bank seperti Mandiri, Mega, dan BNI dimana kerja sama ini dapat 

dimanfaatkan oleh pelanggan untuk memperoleh diskon yang berkisar 

10% sampai 20%. Hal ini juga bertujuan untuk mengundang 

pelanggan-pelanggan baru untuk datang ke Restaurant Kampung Laut 

dengan adanya diskon yang menjadi daya tarik tersendiri.  

Di sisi lain, Restaurant Kampung Laut juga selalu berusaha 

untuk menghadirkan “suasana” yang nyaman bagi para pelanggannya 

yakni dengan cara menghias restaurant dengan berbagai suasana yang 

disesuaikan. Misalnya saat menjelang Natal, Restaurant Kampung Laut 

menghadirkan Pohon Natal, Lagu-lagu Natal, dan sebagainya yang 

bertujuan untuk menghadirkan suasana Natal kepada para 

pelanggannya. Begitu pula pada event-event lainnya seperti Idul Adha / 

Lebaran, Tahun Baru Imlek, Valentine, Tahun Baru, dll. 

Selain itu, pemeliharaan pelanggan juga ditunjukkan oleh 

Restaurant Kampung Laut melalui kebersihan area restaurant, 

ketepatan dan kecepatan pelayanan dimana proses memasak makanan 

didasarkan pada bill yang masuk terlebih dahulu. Ketepatan dan 
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kecepatan pelayanan didukung oleh pelayan yang ramah dan 

menerapkan 3S sebagai standar pelayanannya. 

b. Pemeliharaan Alat-alat Produksi 

Agar proses produksi dapat terus berjalan lancar, perlu adanya 

pemeliharaan terhadap seluruh alat-alat produksinya. Restaurant 

Kampung Laut secara periodik 3-6 bulan selalu melakukan service 

terhadap alat-alat vital yang dibutuhkan untuk proses peroduksi seperti, 

kompor dan frezzer. Untuk peralatan-peralatan lain seperti piring, gelas, 

sendok, garpu, dan sebagainya selalu dibersihkan setelah digunakan 

oleh konsumen. Sedangkan untuk pemeliharaan bangunan serta meja 

dan kursi, Restaurant Kampung Laut tidak melakukan penjadwalan 

khusus.  

Proses perbaikan dan penggantian barang-barang yang rusak 

dilakukan ketika didapati barang yang rusak atau yang sudah tidak 

layak pakai lagi. 

c. Pemeliharaan Tenaga Kerja (SDM) 

Sebagai upaya untuk meningkatkan loyalitas karyawan, 

Restaurant Kampung Laut sering melakukan wisata bersama atau 

dengan makan-makan bersama seluruh karyawannya ketika hari ulang 

tahun Kampung Laut yang jatuh pada tanggal 24 Februari. Selain itu, 

pemberian reward berupa uang pada saat Hari Raya yang dikenal 
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dengan Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada masing-masing 

karyawan. 

Upaya Restaurant Kampung Laut yang terakhir dalam 

memelihara kualitas kinerja karyawan adalah dengan melakukan 

briefing dan evaluasi. Briefing dilakukan setiap hari yaitu pada siang 

hari ketika restoran akan dibuka dan juga pada malam hari ketika 

restoran akan tutup.  

d. Pemeliharaan Suasana dan Keasrian 

 

Gambar Pengerak Air 

Penggerak air ini berfungsi untuk menjaga supaya air dapat 

bergerak terus-menerus sehingga air tidak hanya menjadi tenang. 

Dengan ada gelombang kecil pada air ini dapat menambah kesejukan 

karena air selalu tampak mengalir. 
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Gambar Kerapian Tanaman 

Kampung Laut merupakan perusahaan keluarga yang didirikan 

secara bersama. Kampung Laut ini dikelola oleh pemiliknya sehingga setiap 

proses dalam organisasi dipertanggungjawabkan kepada owner yang 

sekaligus berperan sebagai direktur. Berikut ini adalah penggambaran 

struktur organisasi Kampung Laut : 

 

Gambar Struktur Organisasi Restoran Kampung Laut  
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LAMPIRAN 1c 

Kondisi Internal dan Eksternal Perusahaan 

Matriks SWOT 

 

Kondisi yang dialami Kampung Laut saat ini dapat diketahui dengan 

melihat aspek–aspek lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Hal tersebut dapat 

diketahui dengan menganalisis peluang dan ancaman yang ada di luar perusahaan 

serta secara internal dapat diketahui dengan mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan Kampung Laut dibandingkan pesaingnya (dalam hal ini digunakan 

Tanjung Laut). Setelah mengidentifikasi, skoring dan pembobotan dilakukan di setiap 

aspek, dan total dari nilai pada aspek internal dan eksternal dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi tipe penggunaan strategi yang tepat pada Kampung Laut melalui 

matriks IE (internal – eksternal). Berikut ini adalah strength, weakness, opportunity, 

dan threat (SWOT) yang dimiliki oleh Kampung Laut: 
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Gambar SWOT Restoran Kampung Laut 
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LAMPIRAN 1d 

Kondisi Strategis Perusahaan 

(Matrix IE) 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi SWOT pada Kampung Laut, 

diperoleh hasil skoring pada analisis internal dan eksternal (perhitungan terdapat pada 

Lampiran 1e & f) yang dapat dituangkan pada matriks IE menunjukkan bahwa 

kondisi perusahaan berada di range V yang menunjukkan strategi yang paling tepat 

bagi perusahaan adalah menjaga dan mempertahankan yakni dengan penetrasi pasar 

dan pengembangan produk. 

 

Terkait dengan 10 keputusan dalam beroperasi, kondisi strategis perusahaan 

saat ini telah melaksanakan strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. 

Penetrasi pasar dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan promosi yang 

berfokuskan pada event-event tertentu dan promo diskon pada kartu kredit tertentu. 

Sedangkan pengembangan produk dilakukan dengan strategi diferensiasi yaitu selalu 

mempercantik suasana Kampung Laut dengan menghadirkan pondok – pondok 
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makan baru dan melakukan pembaharuan pada beberapa lokasi yang diikuti dengan 

jenis makanan dan minuman baru. Hal tersebut menunjukkan strategi yang dilakukan 

Kampung Laut saat ini lebih kepada bagaimana membangun perusahaan untuk 

memiliki daya saing yaitu melalui pengembangan produk. Berbagai strategi untuk 

mengelola berbagai ancaman dan kelemahan lainnya belum dilakukan, khususnya 

pada ancaman yang terkait dengan keberlanjutan bisnis Kampung Laut di masa yang 

akan datang yaitu berasal dari pemerintah dan dari masyarakat. Sementara kelemahan 

yang dialami adalah dari sisi teknologi yang digunakan untuk penyimpanan bahan 

baku khususnya ikan (supplier berasal dari Jepara) yang masih kurang mendukung 

segi keindahan Kampung Laut belum diperhatikan bahkan belum memilik solusi. 

Selain itu, kelemahan dari sisi biaya akibat bahan baku sayuran Kampung Laut yang 

harus dibeli setiap pagi dan jika sisa tidak digunakan lagi belum memiliki solusi yang 

tepat hingga saat ini. 
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LAMPIRAN 1e 

Skoring Evaluasi Faktor Eksternal Kampung Laut 
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LAMPIRAN 1f 

Skoring Evaluasi Faktor Internal Kampung Laut 
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LAMPIRAN 2 

Interview Guide 

INTERVIEW GUIDE KEPADA OWNER KAMPUNG LAUT 

1. Penjelasan Program FRIENDLY Aquaphonics 

 

2. Rancangan Struktur Organisasi: 

Jika hal tersebut akan dilaksanakan, perancangan struktur seperti apa yang paling 

tepat untuk bagian CSR ini? 

a. Apakah struktur CSR diletakkan pada bagian divisi lain (Low Level)? 

b. Ataukah akan diletakkan pada divisi baru (Top Level atau Middle Level)? 

3. Rancangan Penyediaan SDM 

a. Berapa gaji karyawan yang dapat dianggarkan untuk pelaksana aktivitas CSR 

ini? 

4. Kebutuhan Bahan Baku Kampung Laut 

a. Apa saja dan berapa sayuran yang dibutuhkan Kampung laut dalam satu 

minggu? 

b. Apasaja dan berapa ikan yang dibutuhkan Kampung laut dalam satu minggu? 

5. Pendanaan 

a. Jika aktivitas CSR ini dilaksanakan, berapa persen penghematan yang 

diharapkan oleh Kampung Laut atas pembelian bahan baku? 
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b. Menurut ibu, dalam waktu berapa tahun pengembalian CSR ingin dicapai? 

Dan berapa tingkat IRR yang diinginkan? 

INTERVIEW GUIDE KEPADA KEPALA PERSEDIAAN KAMPUNG LAUT 

1. Bagaimana proses pembelian bahan baku di Kampung Laut? 

2. Permasalahan apa saja yang pernah terjadi saat mengelola bahan baku dan solusi 

apa yang pernah dilakukan? 

INTERVIEW GUIDE KEPADA STAKEHOLDER KAMPUNG LAUT 

Masyarakat sekitar (Kepala Paguyuban Nelayan Tambak Mas) 

1. Bagaimana Sejarah Paguyuban ini berdiri? 

2. Berapa jumlah anggota paguyuban dan berapa jumlah warga yang berada dalam 

kategori kelas ekonomi bawah? 

3. Apakah setiap anggota dari paguyuban memiliki sikap yang mau menerima 

perubahan dan mau belajar? 

4. Saat ini, permasalahan apa yang dihadapi oleh anggota paguyuban? Apakah dari 

segi kondisi ekonomi seperti pendapatan tidak menentu atau yang lainnya, 

bisakah saya mengetahui penjelasannya? 

5. Jika Kampung Laut memberikan program CSR dengan menghadirkan teknologi 

akuaponik, bagaimana pendapat Bapak? 

6. Jika diijinkan, saya ingin mengundang beberapa anggota yang berada di kelas 

ekonomi menengah ke bawah untuk menghadiri undangan saya untuk saya ajak 

berbincang atau berdiskusi mengenai masalah yang dihadapi saat ini dan apa yang 
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menjadi harapan mereka saat ini. Bisakah Bapak membantu saya untuk 

mengumpulkan mereka? 

Pemerintah (Pengelola Taman Mini Jawa Tengah) 

1. Apa yang dibutuhkan TMJT saat ini? 

2. Menurut Ibu, jika kerjasama dilakukan dengan Kampung Laut terhadap aktivitas 

CSR melalui akuaponik bagaimana tanggapan ibu? Bersediakah menyediakan 

dari sisi lokasi? Bagaimana tanggapan anda atas program tersebut? 

FGD GUIDE KEPADA ANGGOTA PAGUYUBAN NELAYAN TAMBAK 

MAS 

1. Memberikan Pengantar 

Penjelasan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan FGD. 

2. Meminta Tanggapan 

a. Permasalahan apa yang dihadapi saat ini? (diberi waktu 10 menit untuk 

bercerita dan berdiskusi). 

b. Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh Bapak – bapak sekalian? 

c. Atas permasalahan tersebut kira – kira solusi apa yang pernah dilakukan? 

d. Jika salah satu restoran, misalnya Kampung Laut, memberikan sebuah 

kegiatan dengan tujuan untuk menambah penghasilan, bagaimana harapan 

yang ingin diperoleh oleh bapak - bapak? Kegiatan ini adalah menjadikan 
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bapak dan ibu menjadi pengelola bahan makanan seperti ikan dan sayuran 

yang dibutuhkan oleh Kampung Laut. 

e. Adakah  ide dan masukan supaya aktivitas ini dapat berjalan dengan baik? 

Mungkin seperti langkah yang harus dilakukan, atau mungkin bagaimana 

model kerjasama yang dapat dilakukan? 

 

INTERVIEW GUIDE KEPADA STAFF PENGAJAR BEBERAPA SEKOLAH, 

KONSUMEN KAMPUNG LAUT, DAN WARGA PERUMAHAN PURI 

1. Penjelasan tentang FRIENDLY Aquaphonics. 

2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap inovasi tersebut? 

3. Apakah tertarik untuk mengunjungi Taman Mini Jawa Tengah? 

INTERVIEW GUIDE KEPADA RUMAH MAKAN SEKITAR PURI 

ANJASMORO & PEDAGANG SAYUR YANG MEMBUTUHKAN 

KANGKUNG 

1. Berapa jumlah kangkung yang dibutuhkan perhari?  
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LAMPIRAN 3 

Aquaphonics System 
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LAMPIRAN 4 

Dokumentasi Survey 

 

Wawancara Kepala Paguyuban Tambak Mas 

 

FGD dengan Warga Petani Tambak Mas 



222 

 

 

Wawancara Pihak PRPP Pengelola TMJT 

 

Wawancara & Diskusi dengan Owner Kampung Laut 

 

Wawancara Minat Sekolah – Sekolah pada FRIENDLY Aquaphonics di TMJT 
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Survey Kebutuhan Kangkung 
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LAMPIRAN 5 

Kontribusi CSR FRIENDLY Aquaphonics terhadap Value Chain di Kampung Laut 
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LAMPIRAN 6 

Proses Rancang Bangun CSR FRIENDLY Aquaphonics 
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LAMPIRAN 7 

Hasil FGD dengan Masyarakat Paguyuban Tambak Mas 

Nama Diskusi 

Peneliti “Tujuan saya adalah ingin mengetahui masalah – masalah yang saat ini 

dihadapi oleh bapak – bapak untuk didiskusikan. Mungkin silahkan bisa 

dimulai dari..” 

R1 “Begini mbak, ini kesulitan. Kita ini petani tambak masih bersifat 

tradisional. Kita sebetulnya juga perlu penyuluhan pertanian, harusnya 

ada itu. Masalahnya sampai sekarang ini petani di sini masih bersifat 

tradisional. Taunya kita tanam kita kasih pakan dah gitu aja. Tindakan 

dari insinyur pertanian ato apa belum ada. Pertama itu. 

Yang kedua mengenai bibit ya. Bibit sebetulnya kita ndak kesulitan. 

Cuma kita kan, pemerintah sendiri belum menyediakan. Seperti koperasi. 

Bibit ikan ya ada tapi kan istilahnya orang-orang tertentu bukan dari 

koperasi. Kalo seandainya dari koperasi kan dari segi harga lebih miring. 

Tur disamping itu kan kita itu waktu butuhnya kan ngga bisa serentak. 

Kita berapa orang harus pesen baru kita diambilkan. Jadi kita harus 

menunggu. Kita harus cari teman dulu beberapa orang 5 atau 10 orang 

baru bisa datangkan. Ndak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi 

tambak yang punya kita sudah habis harusnya setelah bersih kita isi tetapi 

masih harus menunggu teman kita baru bisa didatangkan.” 

R2 “Dari PT. IPU buka proyek, sudah dibendung. Kelancaran air dari laut ke 

tambak. Dari udang itu kan dari laut, telur – telur itu masuk kemudian 

berkembang. Itukan buat sehari – hari. Kesulitan untuk pertumbuhan 

udang tu kan kurang dah hampir punah Tris ya. Air dari Laut ke tambak 

itu kan ndak bisa” 

R3 “Itu, diberi sungai banyak kubu – kubu buat jalan truk jadi jurusan air jadi 

ndak bisa lancar” 

R4 “Ini kan tambak + pembangunan. Dulunya kan ndak. Kalo ada bangunan 

air ndak bisa jalan” 

R5 “Kendala masalah pakan bandeng. Bandeng pakannya plankton alami. 

Sekarang harus pakan pelampung. Roti. “ 

Peneliti “Solusi atau upaya apa yang pernah dilakukan?” 

R3 “Untuk makanan ya kalau punya ya beli, kalau ndak ya ikan ndak dibeli 

makan (1 kg 1800)” 

R4 “Kalo penghasilan cuman sedikit kan habis buat makan” 

R5 “Ini mbak permasalahan lagi mbak. Ini menjadi momok. Mungkin sekitar 

tahun 97 an, Mbak, air di daerah tambak kena limbah. Orang sini 

menyebutnya dengan kata – kata udang sering stres. Kalo ndak salah 

faktornya dari air. Itu kita kalau tanam bibit bago. Itu kalo setres itu habis. 
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Itu sebenarnya kecemaran air... konon kabarnya kayu dari rumpi itu kan 

diobati. Masalahnya kan aksesnya dari itu. Itu sampai sekarang belum 

bisa tertangani. Apa mungkin limbah dari rumah tangga atau perusahaan 

lain kita ndak tau. Faktornya yang jadi fokus pendapatan tu cuman 

bandeng. Karena ada stres itu udang ya beberapa. Udang stress tu nanti 

satu bulan tumbuh lagi. Itu tinggal keberuntungan kita. Kalo Tuhan beri 

ya ada telur yang tertinggal di tanah muncul lagi. Itu mbak yang 

kesulitan, mungkin airnya perlu dilab itu” 

Peneliti “Tadi bapak sempat berkata bila belum ada penyuluhan… (Penjelasan 

teknologi akuaponik: apa itu akuaponik, penjelasan kerjasama, meminta 

masukan)” 

R1 “Ya kalo kita tambak disini kan hektaran ya mbak. Berhektar – hektar. 1 

kotak saja mungkin bisa sampe 1 hektar lebih, mungkin yang dimaksud 

mbak e itu mungkin dalam arti kolam.kalo kita itu ndak ada kolam. Jadi 

kita itu di tengah laut cuma dikasi waring.” 

Peneliti 

 

“Betul pak. Jadi ini memang bukan di tempat tambak milik bapak. Jadi ini 

memang di tempat kosong, perusahaan menyediakan teknologi, 

pemerintah menyediakan tempat, dan bapak – bapak yang mengelola. 

Bagaimna pak?” 

R1 “Ya itu kita kembalikan kepada. Jangan cuma disini ya ini kan cuma 

sebagian kecil. Itu nantikan melibatkan berapa ratus orang. Cuma kita 

membutuhkan sosialisasi, pemanfaatan dan cara kerja nya seperti apa. 

Kita untuk hasil juga belum tau masih tanda tanya besar. Kita mungkin 

kan seperti Pak Chadig ini kan aktor petani tambak ketua paguyuban. 

Mungkin melalui dia mungkin bisa disosialisasikan ke masyarakat. Cuma 

Pak Chadig perlu tau sistim nya seperti apa, keuntungannya bagaimana, 

biaya produksinya sesuai ato ndak” 

R2 “Ya itu, kita harus tau dulu sistemnya dulu.” 

R4 “Istilahnya kalo kerjasama itu kan petani yang punya lahan nanti pihak 

pengembang pihak pemerintah ngasih pinjaman atau apa untuk pekerja 

itu. Masalahnya petani ndak punya lahane. Kalo nanti semuanya dibiayai 

pemerintah atau pengembang aturannya gimana. Kalo petani kan butuh 

makan perhari sama keluarga itu kan harus dipikirkan. 

Ya itu tinggal lihat sikon. Kalo misalkan bagi hasil bagi petani kesulitan 

per hari – harinya. Hasil masalahe harus punya modal. Kalo tidak punya 

modal tidak brani bagi hasil. Masalahe kan misalkan kita tanam 3 bulan 4 

bulan kan harus menunggu 3 bulan 4 bulan.  Kan harus ada persiapan dari 

keluarga tiap pagi padahal kebutuhan kan tidak itu aja. Segala macem. 

Kita masyarakat ada ini itu segala macemlah. Kalo misalkan ada lahan, 

misalkan disediakan lahan. Kita untuk mengerjakan. Itu nanti misalkan 

dari kelompok pengembang atau pemerintah, nanti per harine dikasi 
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berapa kalo hasilnya berlebih nanti dikasi tambah ya malah bagus.” 

Peneliti “Jadi ada gaji pokok ada gaji tambahan ya pak” 

R4 “Masalahe masyarakat kan perlu” 

R1 “Masalahnya sini aja lahannya saja tu masih dalam posisi sengketa 

dengan pemkotlah, terutama sama bandara tu Ahmad Yani” 

R2 “Pelebaran bandara. Itu kan banyak yang sudah dihuruk” 

Peneliti “Berarti lahannya dikhawatirkan menyempit, dan tujuan akuaponik ini 

berfungsi untuk mengatasi lahan – lahan yang semakin menyempit.” 

R4 “Jadi, yang seperti mbake jelaskan kan itu lahan kosong, nanti dibikin 

kolam. Seperti misalkan tanaman lele kan untuk bibit pertama kedua 

ketiga. Tapi ini kan diselingi tanaman – tanaman….” 

Peneliti “Ya pak betul. Jadi, untuk langkah pertama yang bisa dilakukan, 

sosialisasi, pembelajaran, ” 

R1 “Meyakinkan para petani” 

R4 “Yang penting lahan tu ada nantikan ni diambil orang yang kurang 

mampu dia mau bekerja” 

R1 “Saya rasa bisa, petani sini kan ndak semua punya tambak. Sini kan ada 

istilahnya buruh harian, tetap, lepas, sistim bagi hasil. Tetap itu dibayar 

kalau ndak ya ndak dibayar. Ada yang petani gunakan sistem buruh 

bulanan, digaji tiap hari berapa dari panen awal sampai akhir. Yang 

terakhir bagi hasil, kita bagi tenaga istilahnya. Contoh, misalnya punya 

tambak ya butuh orang, kita sediakan bibit, orang tadi yang merawat. Jadi 

cuman memberikan tempat dan bibit pokok nya berapa setelah kembali 

kita bagi dua 40 sampe 50 itu juga ada yang itu 3 macem itu. Dengan 

adanya gagasan punya e mbake bagi yang tidak punya tambak mau itu 

bisa itu. Tur sekarang sini ndak petani semua, ada yang pegawai karena 

kan banyak. Kalo dulu ya semua petani. Sekarang nyambi, ndak fokus 

tani saja. Ada yang ganti halauan dan sambil. Sejak ada masalah itu, 

banyak yang sambil. Kayak saya, saya satpam di Puri sini.  Jadi antaranya 

itu bisa saling menutupi. Kalo kita rutin fokus ke tani aja kebutuhan 

kurang sempurna. Na limbah stres itu, jadi banyak petani yang banting 

alih. Sebelum ada perumahan sini petani sawah sama tambak… sekarang 

tinggal tambaknya yang belum” 

R2 “Sekarang ada proyek, menyempit” 

Peneliti “Upaya apa yang sudah pernah dilakukan” 

R4 “Meminta ganti rugi” 

R2 “Yang sudah dihuruk belum diganti rugi mbak, banyak. Dihuruk total” 

R4 “Ya yang harus disediakan kan harus lahan kosong. Lha nanti masyarakat 

yang mau bekerja itu… yang tidak mampu bisa diberi makan. Tiga bulan 

panen bisa dapet hasil. Bisa bekerja tapi masih punya simpanan… 
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masalahnya masih ada yang kurang giat” 

Peneliti “Jadi harus ada motivasi ya pak” 

Peneliti “Ya kira – kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya berterimakasih 

untuk waktu dan masukannya. Jadi, dapat disimpulkan, permasalahan 

yang dihadapi adanya pendapatan yang tidak stabil karena ada gangguan 

limbah, lahan meyempit. Solusi dapat dilakukan melalui penyuluhan. Jika 

melalui akuaponik dilakukan melalui sosialisasi, motivasi, meyakinkan, 

dan sistem kerja sama yang dilakukan dengan model ada yang pendapatan 

bersifat tetap dalam arti ada gaji pokok kemudian jika hasilnya berlebih 

ada sistem bagi hasil.” 

R1,R2, 

R3,R4, 

R5 

Ya 

Peneliti Terimakasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat malam 

 

 




