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ABSTRACT 

 

 

THE ROLE OF CRAFTS PATCHWORK INDUSTRY IN COMMUNITY 

DEVELOPMENT AT PEKON SUKAMULYA KECAMATAN BANYUMAS 

KABUPATEN PRINGSEWU 

 

 

 

BY 

 

 

SAFITRI NING RAHAYU 

 

 

 

 

This study aims to identify the role of crafts patchwork industry in community 

development and community readiness with a crafts patchwork industry in Pekon 

Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. This type of research 

used qualitative with data collection technique observation, in-depth interviews 

and documentation. Informan in this research was nine informans consisted of 

three owner of crafts patchwork business, three labour (cutting, sorting and 

packing)  and three sewing labour. The research result showed that the role of 

crafts patchwork industry in community development was giving employment to 

community of Pekon Sukamulya, having a beneficial business relationship with 

other business units and  increase socio-economic of Pekon Sukamulya. 

Community readiness with a crafts patchwork industry was good enough, 

community was enthusiastic with crafts patchwork, rememmbered that 

community was difficult to got a job. The research result showed that community 

with crafts patchwork industry livelihood reach 341 sewing labour and 11 owner 

of crafts patchwork business. This amount showed 36,67%  community of Pekon 

Sukamulya was livelihood in crafts patchwork industry.  
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KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU 
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SAFITRI NING RAHAYU 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran industri kerajinan kain perca 

dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mengetahui kesiapan masyarakat 

dengan adanya industri kerajinan kain perca di Pekon Sukamulya, Kecamatan 

Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Tipe penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara 

mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan 

orang yang terdiri dari tiga pemilik usaha kerajinan kain perca, tiga tenaga kerja 

(bagian motong, sortir dan mengemas) dan tiga tenaga kerja jahit. Hasil penelitian 

menemukan bahwa peran industri kerajinan kain perca dalam pemberdayaan 

masyarakat adalah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Pekon 

Sukamulya dan di luar Pekon Sukamulya, menjalin hubungan bisnis yang saling 

menguntungkan dengan unit usaha lain, dan meningkatkan status sosial ekonomi 

masyarakat Pekon Sukamulya. Kesiapan masyarakat dengan adanya industri 

kerajinan kain perca cukup baik, masyarakat begitu berantusias dengan adanya 

usaha kerajinan kain perca, mengingat bahwa masyarakat sulit mendapatkan 

pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang 

bermatapencaharian di bidang industri kerajinan kain perca mencapai 341 orang 

tenaga kerja jahit dan 11 orang pemilik usaha kerajinan kain perca. Jumlah ini 

menunjukan bahwa  36,67%  masyarakat Pekon Sukamulya bermatapencaharian 

di bidang industri kerajinan kain perca.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki persoalan kemiskinan dan 

pengangguran. Kemiskinan dalam arti luas didefinisikan sebagai kondisi yang 

ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang 

buruk dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat (SMERU dalam 

Edi Suharto 2014). Menurut BPS dan Depsos (Suharto, 2014) kemiskinan adalah 

ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup 

layak. Angka kemiskinan Indonesia di kota dan di desa  menunjukan peningkatan 

yang tajam pada tahun 1996-1998. Jumlah penduduk miskin periode 1996-1998 

meningkat dari 22,5 juta jiwa menjadi 49,5 juta jiwa atau bertambah sebanyak 

27,0 juta jiwa (www.bps.go.id). Pada tahun 1999-2013 jumlah penduduk miskin 

di Indonesia mengalami penurunan dan juga peningkatan. Menurut peneliti, hal 

ini karena program-program pemerintah telah berperan dengan baik dalam upaya 

menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Tabel di bawah ini memaparkan 

jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin dari tahun 1997-2013.  

 

 

 

http://www.bps.go.id/
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Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin 

Tahun Jumlah (juta orang) Presentase 

1976 54.2 40.1% 

1978 47.2 33.3% 

1980 42.3 28.6% 

1981 40.6 26.9% 

1984 35.00 21.6% 

1987 30.00 17.4% 

1990 27.2 15.1% 

1993 25.9 13.7% 

1996 22.5 11.3% 

1997 34.1 17.47% 

1998 49.5 24.2% 

1999 47.97 23.43% 

2000 38.74 19.14% 

2001 37.87 18.41% 

2002 38.39 18.2% 

2003 37.34 17.42% 

2004 36.15 16.66% 

2005 35.1 15.97% 

2006 39.3 17.75% 

2007 37.17 16.58% 

2008 34.96 15.42% 

2009 32.53 14.15% 

2010 31.02 13.33% 

Maret 2011 30.02 12.49% 

Sep 2011 29.89 12.36% 

Maret 2012 29.13 11.96% 

Sep 2012 28.59 11.66% 

Maret 2013 28.07 11.37% 

Sep 2013 28.55 11.47% 
Sumber: http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494 

 

Dari tabel di atas jumlah tertinggi penduduk miskin di Indonesia terjadi pada 

tahun 1999. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebesar 28,55 juta jiwa, ini 

berarti penduduk miskin di Indonesia semakin berkurang. Program-program 

pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin jelas sangat membantu. 

Contohnya seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Untuk 

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494
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Keluarga Miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Nasional Masyarakat Mandiri 

(PNPM Mandiri), Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan lain sebagainya.  

 

Selain masalah kemiskinan, pengangguran juga menjadi masalah penting bagi 

Indonesia. Pengangguran menurut Iskandar Putong (Setiyawati dan Hamzah, 

2007) adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau 

sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari 

pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang 

tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, atau mempunyai 

pekerjaan tetapi belum bekerja.  Angka pengangguran paling tinggi di Indonesia 

terjadi pada November 2005 yaitu sebesar 11,90 juta orang. Pada tahun berikutnya 

jumlah pengangguran menurun hingga pada Agustus 2013 angka pengangguran 

mencapai 7,39 juta orang (ww.bps.go.id).  

 

Perjuangan Indonesia untuk memberantas kemiskinan dan pengangguran tetap 

dilakukan dengan memberikan bantuan-bantuan. Bantuan yang dimaksud  seperti 

Bantuan Langsung Tunai (BLT),  Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras 

Bersubsidi atau beras untuk keluarga miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas) dan lain sebagainya. Bantuan yang diberikan pemerintah 

tidak hanya bersifat membantu saja, ada juga yang sifatnya memberdayakan 

seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). 

Akan tetapi, pada kepemimpinan Jokowi ini PNPM Mandiri digantikan dengan 

Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP). Tujuan P2KP adalah untuk 

meningkatkan kualitas wilayah permukiman agar target 0% luas kawasan kumuh 
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tercapai. Provinsi Lampung sementara ini menjalankan P2KP hanya di empat 

kabupaten yaitu Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, dan Lampung Utara 

(Luqmanulhakim, 2015). Hal ini dikarenakan daerah lain masih menunggu 

instruksi dari pemerintah pusat.  

 

Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia harus melakukan pembangunan 

baik di desa maupun di kota untuk menghadapi kehidupan yang lebih menantang 

serta kecanggihan teknologi. Menurut Carolie Bryant dan Louise White 

(Ndraha,1990) pembangunan menyangkut tindakan (doing) dan kemampuan 

(being). Pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia 

untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut, 

yaitu : pertama, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal 

manusia, baik individu maupun kelompok (capacity). Kedua, pembangunan 

berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemerataan nilai dan 

kesejahteraan (equity). Ketiga, pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada 

masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang 

ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, 

kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment). Keempat, 

pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara 

mandiri (sustainability). Kelima, pembangunan berarti mengurangi 

ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan 

hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (interdependence).  

 

Berbagai macam program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah sangat 

membantu kehidupan masyarakat baik on farm (pertanian) maupun off farm 
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(bukan pertanian). Program pemberdayaan masyarakat on farm misalnya seperti 

GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dan PNPM Mandiri (Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). Sedangkan program pemberdayaan off farm 

misalnya seperti  program pemberdayaan UMK (Usaha Mikro dan Kecil), KUR 

(Kredit Usaha Rakyat) dan lain sebagainya merupakan program untuk 

memandirikan masyarakat dengan memberikan pinjaman modal. PNPM Mandiri 

juga bisa digunakan pada bidang off farm. Pada bidang bukan pertanian, bantuan 

modal diberikan untuk membantu  masyarakat dalam  membuka usaha. Bantuan 

ini tidak hanya dari pemerintah, bisa jadi dari instansi lain atau perusahaan lain 

yang ingin membantu baik berupa uang maupun peralatan yang dibutuhkan. 

Dengan adanya program tersebut sebagian kehidupan masyarakat menjadi lebih 

baik meskipun ada beberapa daerah yang gagal menjalankan program tersebut, 

contohnya GAPOKTAN di Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu 

Kabupaten Way Kanan, PNPM Lebak (Aman,2015). Program tersebut gagal 

karena masyarakat yang sudah meminjam modal tidak bisa mengembalikan modal 

tersebut. 

 

Kemandirian serta kemajuan masyarakat tentunya dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan  melalui beberapa kegiatan 

antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan 

dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga 

Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam meningkatkan hasil produksinya yang dapat membantu 

memenuhi kebutuhan. Pengembangan usaha ekonomi baik makro maupun mikro 

tentunya memberikan dampak bagi lingkungan. Munculnya industri-industri baru 
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dalam suatu wilayah akan memberikan pengaruh besar terhadap jumlah tenaga 

kerja (Kartasapoetra, 1990). Pada umumnya industri yang mudah berkembang di 

pedesaan dan di kota-kota kecil adalah industri kecil. Industri kecil dapat 

berkembang dengan mudah karena tidak membutuhkan modal yang terlalu besar 

serta bahan baku mudah diakses. Industri kecil menurut Departemen Perindustrian 

adalah industri yang memiliki aset lebih kecil dari Rp200 juta di luar tanah dan 

bangunan, omset tahunan lebih kecil dari Rp1 milyar (Teradita, 2010).  

 

Kemajuan sebuah industri didukung dengan lancarnya arus transportasi untuk 

mendistribusikan hasil produksinya ke berbagai daerah atau pun untuk pengiriman 

bahan baku. Sarana transportasi seperti pelabuhan, bandara, stasiun kereta api 

sangat membantu mempercepat pengiriman barang dari satu daerah ke daerah 

lainnya. Selain itu, kondisi jalan yang baik juga membantu memperlancar arus 

transportasi. Secara tidak langsung, hal ini dapat membantu perkembangan suatu 

industri.  

 

Menurut peneliti Industri yang sangat menarik adalah industri kerajinan. Industri 

kerajinan termasuk pada industri kecil. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 

menetapkan bahwa usaha kecil yang di dalamnya terdapat industri kecil dan 

kerajinan adalah suatu usaha yang mempunyai nilai aset netto (tidak termasuk 

tanah dan bangunan) yang tidak melebihi Rp 200 juta, atau penjualan per tahun 

tidak lebih besar dari 1 miliar (Teradita, 2010). Industri kerajinan menghasilkan 

produknya melalui keterampilan-keterampilan. Salah satu industri yang 

menghasilkan produknya melalui keterampilan adalah industri kerajinan kain 
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perca. Pusat industri kerajinan kain perca di Lampung terletak di Pekon 

Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu.  

 

Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu merupakan 

sebuah pekon yang masyarakatnya kreatif dengan berbagai kerajinan yang 

dimiliki, khususnya kerajinan dalam membuat kain perca menjadi memiliki nilai 

estetis dan nilai ekonomis. Hal ini didukung oleh kemauan masyarakat untuk 

belajar mejahit serta bantuan mesin jahit dari pemerintah dan PLN Ranting 

Pringsewu. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan bantuan 

mesin jahit kepada 13 anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pengrajin kain 

perca Pekon Sukamulya, harapannya mesin jahit tersebut dapat bermanfaat dan 

membantu kelancaran usaha kain perca (Dwi, 2012). Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu memberikan bantuan delapan mesin jahit (Taryono, 2012). PLN 

Ranting Pringsewu juga turut memberikan bantuan berupa mesin jahit listrik 

sebanyak 10 unit (Adv, 2011). Tentunya bantuan-bantuan tersebut sangat 

bermanfaat dan membantu kelancaran usaha kerajinan kain perca. Mereka 

merangkai kain perca menjadi sarung bantal, sarung guling, sprei, keset dan lain 

sebagainya.   

 

Menurut peneliti kain perca merupakan kain sisa dari produsen kain atau industri 

garmen. Kain sisa ini ukurannya bervariasi, lebarnya berukuran sekitar 5 - 40 cm, 

sedangkan panjangnya sekitar 3 – 5 m. Kain perca dikatakan limbah bagi 

perusahaan yang menghasilkan perca tersebut karena tidak berguna lagi. Bagi 

masyarakat Pekon Sukamulya kain perca bukanlah limbah, tetapi kain perca 

adalah bahan baku untuk membuat sesuatu.  
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Mulanya masyarakat Pekon Sukamulya mayoritas matapencahariannya adalah 

petani, namun karena semakin banyaknya kebutuhan dan menyusutnya lahan 

pertanian, sebagian besar masyarakat Sukamulya memilih untuk memiliki 

pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan yang dimaksud salah satunya adalah 

menjahit kain perca, khususnya bagi ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah. 

Syarat menjadi penjahit kain perca adalah memiliki kemauan, bisa menjahit dan 

bisa merangkai kain perca menjadi sarung bantal, sarung guling, keset dan lain-

lain. Oleh karenanya, banyak yang belajar menjahit khususnya bagi kaum 

perempuan setelah adanya ide kreatif dari Suherman. Suherman adalah seseorang 

yang mempelopori usaha kerajinan kain perca di Pekon Sukamulya, Kecamatan 

Banyumas, Kabupaten Pringsewu.  

 

Mulanya Suherman merantau ke Tangerang, Banten pada tahun 1990 untuk 

bekerja di sebuah pabrik  yang ada di Tangerang. Pada tahun 1998 terlihat 

tumpukan limbah kain perca seberat 10 kg yang tidak terpakai di perumahan Citra 

Raya yang berdekatan dengan tempat kerjanya. Suherman ditawari 10 kg kain 

perca tersebut oleh seorang buruh pabrik. Dari sini Suherman memiliki ide untuk 

memanfaatkan limbah tersebut, Ia berfikir limbah tersebut dapat dijadikan barang 

yang bernilai. Mulanya Suherman merintis usaha kerajinan kain perca  tahun 1998 

di Tangerang (Banten), namun karena biaya hidup yang mahal dan rasa simpati 

Suherman terhadap masyarakat Pekon Sukamulya membuatnya memutuskan 

untuk pulang dan membuka usaha kerajinan kain perca di Pekon Sukamulya. 

Sesampainya di Pekon Sukamulya, ia mulai membuat serpihan kain perca menjadi 

sarung bantal. Suherman pun memasarkan kerajinannya itu ke pasar. Tak terduga, 

limbah yang dibuat menjadi barang yang berguna pun laris terjual. Suherman pun 
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berniat meneruskan usahanya itu. Suherman juga memberikan pendampingan dan 

pembinaan kepada masyarakat seperti pelatihan manajemen kewirausahaan, 

keterampilan produksi, bantuan peralatan, permodalan, serta informasi dan 

promosi (Widodo, 2012). Keterampilan produksi yang dimaksud adalah menjahit 

kain perca untuk dibuat kerajinan seperti keset, seprei, sarung bantal, sarung 

guling, sarung kasur, dan lain sebagainya. Lambat laun usahanya berkembang dan 

tanpa disadari mempengaruhi warga lainnya untuk ikut menekuni usaha kain 

perca. Ide Suherman telah mendatangkan perubahan bagi warga Pekon 

Sukamulya.  

 

Menurut Gillin And Gillin (Martono, 2012) perubahan sosial merupakan suatu 

variasi dari cara hidup dalam suatu lingkungan masyarakat. Perubahan tersebut 

bisa saja terjadi karena perubahan secara geografis, kebudayaan material, 

kependudukan, ideologi, dan bisa karena munculnya penemuan-penemuan baru 

oleh masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Gillin And Gillin, kerajinan kain 

perca ini merupakan penemuan baru dari seorang warga masyarakat Pekon 

Sukamulya yang telah memberikan perubahan kehidupannya dan kehidupan 

masyarakat lainnya.  

 

Pembuatan kerajinan dari kain perca pun harus mendatangkan kain perca dari 

berbagai produsen kain di berbagai daerah seperti di Tangerang, Bandung, 

Surabaya dan lain-lain. Mulanya kain perca hanya tinggal mengambil saja di 

beberapa pabrik karena dianggap limbah yang tidak bernilai ekonomis. Lambat 

laun kain perca itu harus dibeli terlebih dahulu untuk dapat membawanya. Untuk 

membawa kain perca ke Pekon Sukamulya, Suherman menggunakan jasa angkut 
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yaitu truk. Berkat usaha yang dipelopori oleh Suherman, kesejahteraan warga 

masyarakat Pekon Sukamulya meningkat. Ibu-ibu yang mulanya sebagai ibu 

rumah tangga saja, kini aktif dalam membantu perekonomian keluarga melalui 

usaha kerajinan kain perca tersebut. Tidak hanya beberapa orang saja yang ikut 

dalam usaha kerajinan kain perca, namun hampir semua penduduk Pekon 

Sukamulya merupakan pengrajin dan pekerja dalam usaha kerajinan kain perca. 

Bahkan warga di luar Pekon Sukamulya pun ikut aktif dalam usaha tersebut.  

 

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, karena kegiatan ini merupakan suatu 

pemberdayaan yang membantu memandirikan ekonomi masyarakat. Untuk itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Industri 

Kerajinan Kain Perca dalam Pemberdayaan Masyarakat”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana peran industri kerajinan kain perca dalam pemberdayaan 

masyarakat? 

2) Bagaimana kesiapan masyarakat dengan adanya industri kerajinan kain 

perca?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1) Mengetahui peran industri kerajinan kain perca dalam proses 

pemberdayaan masyarakat. 
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2) Mengetahui kesiapan masyarakat dengan adanya industri kerajinan kain 

perca. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1) Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam bidang ilmu sosiologi. 

2) Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pengambil 

keputusan serta pemerintah daerah dalam pengembangan usaha kecil dan 

menengah di pedesaan, sehingga dapat memberdayakan para tenaga kerja 

kain perca untuk perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan.  



 
 

 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Industri 

 

 

1. Pengertian Industri 

 

Menurut Utoyo (2009) pengertian industri terbagi menjadi dua yaitu secara 

sempit dan secara luas. Secara sempit industri adalah kegiatan ekonomi yang 

dilakukan manusia dalam mengolah bahan mentah yang ada untuk dijadikan 

barang setengah jadi atau mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi 

yang memiliki kegunaan bagi kepentingan manusia. Sedangkan secara luas 

industri adalah segala kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya 

produktif dan komersial dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.  

 

Sedangkan menurut Kartasapoetra (1997), Industri adalah kegiatan ekonomi 

yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau 

barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, 

termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri. Lain 

halnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Industri adalah 

kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan 

peralatan, misal mesin. 
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Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (Teradita, 2010) industri adalah suatu 

unit atau kesatuan produksi yang terletak pada suatu tempat tertentu yang 

melakukan kegiatan untuk mengubah bahan baku dengan mesin atau kimia 

atau dengan tangan menjadi produk baru, atau mengubah barang-barang yang 

kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud 

mendekatkan produk tersebut pada konsumen akhir.  

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

industri adalah kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan dalam  

memproses atau mengolah barang mentah, barang setengah jadi, dan atau 

barang jadi dengan menggunakan sarana dan peralatan untuk merubah sesuatu 

yang tidakberguna  menjadi barang yang memiliki kegunaan atau nilai yang 

lebih tinggi yang dapat membantu memenuhi atau melayani kebutuhan 

manusia. Dalam hal ini industri kerajinan kain perca mengolah kain sisa 

menjadi barang yang berguna seperti keset, sarung bantal, sarung guling dan 

lain sebagainya.  

 

2. Penggolongan Industri 

Departemen industri menggolongkan industri menjadi industri kecil dan 

industri menengah.  Aset pada industri kecil lebih kecil dari Rp200 juta di luar 

tanah dan bangunan, omset tahunan lebih kecil dari Rp1 milyar. Sedangkan 

industri menenngah (Konsensus Depperindag-BPS), omset penjualan antara 

Rp1 milyar hingga Rp50 milyar (Teradita, 2010). 
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Klasifikasi industri kecil menurut Departemen Perindustrian (Teradita, 2010) 

adalah sebagai berikut: 

a. Industri kecil modern 

Industri kecil modern meliputi: 

1) Menggunakan teknologi proses madya. 

2) Bergantung pada dukungan litbang dan usaha-usaha kerekayasaan. 

3) Dilibatkan dalam sistem produksi industri besar dan menengah dengan 

sistem pemasaran domestik dan ekspor. 

4) Menggunakan mesin khusus dan alat perlengkapan model lainnya. 

5) Mempunyai akses untuk menjangkau sistem pemasaran yang lebih 

berkembang baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor.  

b. Industri kecil tradisional 

Karakteristik industri kecil tradisional di antaranya sebagai berikut: 

1) Teknologi yang digunakan sederhana. 

2) Teknologi pada bantuan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang disediakan 

oleh Departemen Perindustrian sebagai bagian dari program bantuan 

teknis kepada industri kecil. 

3) Alat perlengkapan dan mesin yang digunakan relatif sederhana. 

4) Lokasinya di daerah pedesaan. 

c. Industri Kecil Kerajinan 

Industri kecil kerajinan adalah usaha pembuatan barang-barang dari 

bahan-bahan mentah dengan sifat utama tenaga buruh yang diupah atau 

digaji. Menurut Grendi (Hafid, 2014) buruh merupakan seseorang yang 

bekerja pada orang lain atau badan hukum dan mendapatkan upah sebagai 
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imbalan atas jerih payahnya dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya, dengan kata lain semua orang yang tidak memiliki 

alat produksi dan bekerja pada pemilik alat produksi dapat dikatakan 

sebagai buruh. Industri ini disebut juga sebagai cottage industry, yaitu 

proses produksi dari perusahaan kecil yang dalam pembuatannya lebih 

mengandalkan metode keterampilan tangan (hand made) daripada 

menggunakan alat-alat mekanik.  

 

Berdasarkan klasifikasi industri, maka dapat disimpulkan bahwa industri kerajinan 

kain perca termasuk pada industri kecil kerajinan yang mengolah kain sisa atau 

kain perca menjadi sesuatu yang berguna dengan mengandalkan keterampilan 

tangan dan bantuan mesin jahit.  

 

B. Kerajinan Kain Perca 

 

 

Menurut Raharjo (Syaifuddin & Murwandani, 2015) kerajinan adalah suatu hal 

yang bernilai sebagai kreativitas alternatif, suatu barang yang dihasilkan melalui 

keterampilan tangan. Pada umumnya, kerajinan dikaitkan dengan unsur seni yang 

kemudian disebut dengan seni kerajinan.  

 

Menurut Yayat (Ningsih, 2013), Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan 

buatan tangan atau kegiatan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan 

tangan (kerajinan tangan). Kerajinan yang dibuat biasanya terbuat dari berbagai 

bahan, dari kerajinan ini dapat menghasilkan hiasan atau benda hias maupun 

barang pakai yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kerajinan tangan bisa 
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terbuat dari barang-barang bekas, seperti: botol bekas, kain perca, kardus bekas, 

kaleng bekas, kertas bekas, plastik dan lain-lain. 

 

Berdasarkan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa kerajinan merupakan 

keterampilan yang dimiliki manusia dalam membuat suatu barang, baik barang 

utuh maupun barang bekas menjadi memiliki kualifikasi, fungsional dan estetika 

sehingga dapat meningkatkan nilai jual barang tersebut. 

 

Menurut peneliti kain perca merupakan kain sisa dari produsen kain atau industri 

garmen. Kain sisa ini ukurannya bervariasi, lebarnya berukuran sekitar 5 - 40 cm, 

sedangkan panjangnya sekitar 3 – 5 m. Kerajinan kain perca merupakan 

keterampilan manusia dalam mengkolaborasikan atau mengkombinasikan 

beberapa potongan kain perca menjadi suatu barang yang memiliki nilai guna dan 

keindahan.  

 

Jadi, Pengrajin kain perca merupakan seseorang yang memiliki keahlian atau 

keterampilan dalam mengkombinasikan potongan-potongan kain perca yang 

berbeda ukuran menjadi satu barang yang berguna dan indah dilihat. Di Pekon 

Sukamulya terdapat pengrajin kain perca baik sebagai pemilik usaha kerajinan 

kain perca maupun sebagai tenaga kerja.  

 

C. Pemberdayaan Masyarakat 

 

 

Pemberdayaan (Empowerment) menurut Ife (Suharto, 2014) diartikan sebagai 

pemberian atau peningkatan kekuasaan (power) kepada masyarakat yang lemah 

atau tidak beruntung (disadvantage) . Menurut Parsons (Suharto, 2014) 
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pemberdayaan masyarakat berarti memberikan kebebasan kepada masyarakat 

untuk berkreasi melalui keterampilan yang dimiliki dalam menciptakan sesuatu 

yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.  

Ada tiga dimensi pemberdayaan menurut Parsons (Suharto, 2014) yaitu:  

 

a) Proses pengembangan yang dimulai dengan pertumbuhan individual dan 

puncaknya adalah perubahan sosial yang lebih besar.  

b) Suatu keadaan psikologis yang ditandai oleh adanya peningkatan perasaan 

self-esteem, eficacy, dan kontrol.  

c) Pembebasan yang dihasilkan oleh gerakan sosial, yang dimulai dari 

pendidikan dan politisasi ketidakberdayaan masyarakat, kemudian 

melibatkan upaya-upaya kolektif dari ketidakberdayaan untuk memperoleh 

kekuasaan dan merubah struktur yang masih opresif. 

 

Upaya pemberdayan masyarakat tentunya tak lepas dari pembangunan. Karena 

memberdayakan masyarakat adalah membangun masyarakat untuk menjadi lebih 

baik dan lebih mandiri. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 

merupakan upaya untuk meningkatkan, memandirikan keswadayaan dan 

keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya (Ningtias, Noor 

dan Soeprapto, 2009). Menurut  Schumacher (1989) suatu pembangunan tidak 

dimulai dari barang-barang, melainkan dari orang-orang dan pendidikannya, 

organisasi dan disiplin. Tanpa ketiga poin ini, sumber daya yang tersembunyi 

tidak dapat digunakan.  

 

Menurut Vidhyandika (Prasojo, 2004) pemberdayaan diartikan sebagaii berikut:  
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“Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai membangun eksistensi pribadi, 

keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia dalam 

kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab yang terwujud 

dalam berbagai medan kehidupan: politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain 

sebagainya. Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan 

suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara 

struktural, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, negara, regional, 

internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.” 

 

Jadi pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya memandirikan masyarakat 

atau menyejahterakan masyarakat melalui keterampilan-keterampilan yang 

dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah memberdayakan ibu-ibu rumah tangga dan remaja putus 

sekolah untuk berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi keluarga, dalam hal ini 

adalah menjadi tenaga kerja pada industri kerajinan kain perca yang mendapatkan 

imbalan berupa upah dari pemilik usaha kerajinan kain perca. 

 

D. Teori  Pembangunan 

 

 

Adapun teori yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini adalah teori 

pembangunan yang dikemukakan oleh Schumacher, seorang ekonom dan filsuf 

yang lahir pada tahun 1911 di Bonn, Jerman.  Teori ini menjelaskan bahwa suatu 

pembangunan tidak dimulai dari barang-barang, melainkan dari orang-orang dan 

pendidikannya, organisasi dan disiplin (Schumacher,1989). Tanpa ketiga poin ini, 

sumber daya yang tersembunyi tidak dapat digunakan.   

 

Teori Schumacher jika dikaitkan dengan penelitian ini yaitu orang yang 

melakukan pembangunan dalam penelitian ini adalah pelopor kerajinan kain perca 

yaitu Suherman. Idenya membuat usaha kerajinan kain perca tidak hanya 

membantu kehidupannya, akan tetapi membantu masyarakat yang lainnya. Hal ini 
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memberikan perubahan pada masyarakat di bidang mata pencaharian, sehingga 

dapat dikatakan bahwa pembangunan yang terjadi di Pekon Sukamulya dimulai 

dari seseorang yang memiliki pemikiran lebih maju dari masyarakat yang lainnya.  

 

E. Penelitian Terdahulu 

 

 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian ini khususnya 

tentang industri kecil dalam pemberdayaan masyarakat antara lain yaitu:  

 

1) Penelitian yang dilakukan Kartika Ningtias, Irawan Noor dan Rijadi 

Soeprapto (2009) berjudul Pemberdayaan Industri Kecil di Pedesaan 

(Studi Upaya Peningkatan Keberdayaan Pengrajin Kain Tenun Sambas Di 

Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan 

Barat). Hasil penelitian ini adalah pengrajin industri kecil kain tenun 

Sambas lebih dominan memberdayakan diri sendiri dengan 

memaksimalkan potensi yang dimiliki, upaya pemerintah dalam 

meningkatkan keberdayaan pengrajin berupa pembinaan dan penyuluhan 

teknis, dan industri ini sudah mengacu pada pembangunan yang berpusat 

pada rakyat, melibatkan partisipasi, mengarah pada peningkatan 

pemberdayaan.  

2) Penelitian yang dilakukan Merla Liana Herawati (2014) berjudul 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kerajinan Tempurung 

Kelapa (Studi di Dusun Santan, Guwosari, Pajangan, Bantul). Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya usaha kerajinan 

tempurung kelapa dapat mengurangi pengangguran, menyerap tenaga 
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lokal dan dapat membantu pekerja dalam membiayai pendidikan anak dan 

memenuhi kebutuhan hidup.   

 

Secara garis besar kedua penelitian tersebut menjelaskan tentang peningkatan 

pemberdayaan masyarakat melalui industri kecil, sedangkan penelitian ini 

menjelaskan tentang peran industri kerajinan kain perca dalam pemberdayaan 

masyarakat.  

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan dalam  

memproses atau mengolah barang mentah, barang setengah jadi, dan atau barang 

jadi dengan menggunakan sarana dan peralatan untuk merubah sesuatu yang tidak 

berguna menjadi barang yang memiliki kegunaan atau nilai yang lebih tinggi yang 

dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia. Keberadaan industri kecil di 

pedesaan merupakan alternatif dalam membantu meningkatkan ekonomi 

masyarakat.  

 

Keberadaan industri kain perca di Sukamulya ternyata dapat memberikan dampak 

bagi penduduk Sukamulya maupun di luar Sukamulya. Industri kain perca di 

Sukamulya merupakan sebuah industri yang diawali ide seorang warga 

Sukamulya yang bernama Suherman. Suherman adalah seseorang yang 

mempelopori usaha kerajinan kain perca di Pekon Sukamulya, Kecamatan 

Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Sebelum adanya industri tersebut, ibu rumah 

tangga hanya mengurus rumah tangga dan membantu suami di ladang. Setelah 

adanya industri kain perca, ibu rumah tangga maupun remaja putus sekolah yang 
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menganggur dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha 

kerajinan kain perca. Dengan demikian, status ibu rumah tangga maupun remaja 

putus sekolah berubah menjadi tenaga kerja dalam usaha kerajinan kain perca. 

Sebagian besar masyarakat Sukamulya yang berkecimpung dalam usaha kerajinan 

kain perca menjadikan pekerjaannya sebagai sumber matapencaharian baik 

sebagai pemilik usaha kerajinan kain perca maupun sebagai tenaga kerja/ buruh. 

Ada juga yang menjadikannnya sebagai pekerjaan sampingan selain bertani dan 

untuk mengisi waktu luang. Bertambahnya status seseorang maka bertambah pula 

peran yang harus dijalankan. Jika seseorang berstatus sebagai petani dan pengrajin 

maka ada waktu yang digunakan untuk bertindak sebagai petani dan ada waktu 

yang digunakan untuk bertindak sebagai pengrajin.  

 

Adanya industri kerajinan kain perca di Pekon Sukamulya tak lepas dari 

banyaknya orang yang mau bekerja sebagai pengrajin. Industri tersebut tidak akan 

terbentuk tanpa adanya pemilik usaha kerajinan kain perca dan tenaga 

kerja/buruh.  Dengan kata lain, adanya industri tersebut didukung oleh banyaknya 

orang yang bekerja sebagai pemilik usaha kerajinan kain perca dan tenaga 

kerjanya. Keberadaan industri kerajinan kain perca di Pekon Sukamulya dapat 

dikatakan membantu dalam pembangunan masyarakat Pekon Sukamulya. Hal ini 

dikarenakan masyarakat Sukamulya menjadi memiliki status baru dalam 

pekerjaannya. Dengan demikian, industri kerajinan kain perca membantu dalam 

pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat tidak harus dimulai dengan 

barang ataupun modal. Pembangunan bisa dimulai dari orang-orang yang 

memiliki ide-ide yang dapat memperbaiki taraf hidupnya dan orang lain. Hal ini 

sama dengan pendapat  Schumacer bahwa pembangunan tidak dimulai dari 
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barang, melainkan dari orang-orang dan pendidikannya, organisasi dan disiplin. 

Dengan adanya ide Suherman, tanpa disadari terjadi suatu pemberdayaan 

masyarakat. 

 

Bagan 1.1 Skema Kerangka Berpikir Peran Industri Kerajinan Kain Perca dalam 

Pemberdayaan Masyarakat  

 

Pelopor/ Pengrajin 

Kain Perca 

Industri Kerajinan 

Kain Perca 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Tenaga Kerja/ 

Buruh Kerajinan 

Kain Perca 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

kualitatif. Nawawi (1994) berpendapat bahwa objek dari penelitian kualitatif 

adalah manusia atau segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek itu diteliti 

dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya atau 

naturalistik (natural setting). Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2006), 

metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Menurut Ridjal (Bungin, 2001), metode kualitatif ini bertujuan untuk 

menggali atau membangun situasi proposisi atau menjelaskan makna dibalik 

sebuah realita. 

 

Menurut peneliti tipe penelitian kualitatif tepat digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengetahui dan menjelaskan tentang peran industri kerajinan kain perca 

dalam pemberdayaan masyarakat di Pekon Sukamulya dan  menjelaskan 

bagaimana kesiapan masyarakat dengan adanya industri kerajinan kain perca di 

Pekon Sukamulya. 

 

  



24 
 

 
 

B. Lokasi Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten 

Pringsewu. Dipilihnya lokasi ini karena beberapa alasan sebagai berikut: 

 

1. Pekon Sukamulya merupakan produsen kerajinan kain perca terbesar di 

Lampung. 

2. Industri kerajinan kain perca di Pekon Sukamulya pernah mendapatkan 

penghargaan tingkat nasional. Terbukti dengan penghargaan Upakarti Jasa 

Kepeloporan Suherman dari Presiden Indonesia yaitu Bapak Susilo 

Bambang Yudhoyono pada bulan Desember tahun 2012. 

3. Sebagian masyarakat Pekon Sukamulya mengalami perubahan 

matapencaharian dari on farm (pertanian) menjadi off farm (bukan 

pertanian). 

 

 

C. Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian berfungsi membatasi studi penelitian. Tanpa adanya fokus 

penelitian, penulis mengalami kesulitan dalam penelitiannya karena melimpahnya 

volume data yang diperoleh pada saat di lapangan. Menurut Moleong (2006) 

fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana 

data yang relevan dan yang tidak relevan agar tidak dimasukkan ke dalam 

sejumlah data yang sedang dikumpulkan.  

 

Penelitian ini difokuskan pada peran industri kerajinan kain perca dalam 

pemberdayaan masyarakat dan kesiapan masyarakat dengan adanya industri 
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kerajinan kain perca di Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten 

Pringsewu. 

 

 

D. Informan Penelitian 

  

 

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah 

purposive, yaitu informan dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. 

Menurut Moleong (2006), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, informan 

dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yakni mereka yang 

dianggap berkompeten, memenuhi persyaratan atau kriteria untuk dijadikan 

informan. Menurut Spradley (Moleong,2006), informan harus memiliki criteria 

sebagai berikut: 

1. Informan menyatu dengan kegiatan atau aktivitas yang menjadi perhatian 

penelitian dan ini ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar 

kepala tentang sesuatu yang ditanyakan. 

2. Informan aktif dalam lingkungan dan kegiatan yang menjadi perhatian 

penelitian. 

3. Informan memiliki waktu cukup banyak untuk dimintai informasi. 

4. Informan dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 

dikemas terlebih dahulu dan mereka relative masih lugu dalam 

memberikan informasi. 

 

Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 9 orang 

pengrajin yang terdiri dari 3 orang pemilik usaha kerajinan kain perca, 3 tenaga 
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kerja (bagian motong, sortir dan mengemas),  dan 3 tenaga kerja bagian menjahit 

kain perca.  

 

Tabel 3.1 Profil Informan 

No Nama Jenis Kelamin Usia Status Alamat 

1 Suherman (Sh) Laki-laki 45 Pemilik Usaha 

Kerajinan Kain 

Perca 

Sukamulya, 

Dusun II 

2 Neng (Ng) Perempuan 42 Pemilik Usaha 

Kerajinan Kain 

Perca 

Sukamulya, 

Dusun II 

3 Nova 

Kurrohman (Nk) 

Laki-laki 40 Pemilik Usaha 

Kerajinan Kain 

Perca 

Sukamulya, 

Dusun II 

4 Topik (Tp) Laki-laki 23 Tenaga Kerja 

(bagian motong, 

sortir dan 

mengemas) 

Sukamulya, 

Dusun II 

5 Mulyono (My) Laki-laki 32 Tenaga Kerja 

(bagian motong, 

sortir dan 

mengemas) 

Sukamulya, 

Dusun II 

6 Darisman (Dr) Laki-laki 20 Tenaga Kerja 

(bagian motong, 

sortir dan 

mengemas) 

Sukamulya, 

Dusun II 

7 Ronasih (Rn) Perempuan 24 Tenaga Kerja 

Jahit 

Sukamulya, 

Dusun II 

8 Nana (Na) Perempuan 56 Tenaga Kerja 

Jahit 

Sukamulya, 

Dusun II 

9 Rosita (Rs) Perempuan 32 Tenaga Kerja 

Jahit 

Sukamulya, 

Dusun II 
Sumber : Data Peneliti, 2016 

 

Proses penelitian ini dilakukan dengan sering melakukan observasi di Pekon 

Sukamulya. Dari hasil observasi peneliti menemukan orang yang menurut peneliti 

tepat dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan Sh merupakan seorang 

pemilik usaha kerajinan kain perca sekaligus pelopor kerajinan kain perca di 

Pekon Sukamulya. Informan Ng juga merupakan seorang pemilik usaha kerajinan 

kain perca. Informan Nk merupakan pemilik usaha kerajinan kain perca dan juga 
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sebagai Kepala Pekon Sukamulya. Informan Tp, My, dan Dr merupakan tenaga 

kerja yang bekerja pada pemilik usaha kerajinan kain perca. Pekerjaan mereka 

adalah menyortir bahan baku (kain perca), memotong bahan baku, menimbang 

bahan baku, menyusun hasil produksi, melayani pesanan dan pembeli. Informan 

Rn, Na, dan Rs merupakan tenaga kerja yang menjahit kain perca tersebut. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

1) Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung adalah pengamatan yang dilakukan 

peneliti secara langsung terhadap sesuatu yang diteliti. Peneliti melakukan 

pengamatan terhadap keberadaan industri kerajinan kain perca, proses 

produksi dan pemasaran hasil produksi kain perca pada industri kerajinan 

kain perca di Pekon Sukamulya. Menurut Sudarwan Danim (Iskandar, 

2010), penelitian kualitatif berada di lapangan, peneliti kebanyakan 

berurusan dengan fenomena atau gejala sosial. Suatu fenomena perlu 

didekati oleh peneliti dengan terlibat langsung pada situasi riel, tidak 

cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara 

jarak jauh. Uraian ini menunjukan bahwa hubungan antara subjek 

penelitian dengan peneliti merupakan suatu keharusan dalam penelitian 

kualitatif.  

 

Seperti penjelasan di atas maka penelitian ini dilakukan oleh peneliti 

secara langsung dan ikut serta dalam kegiatan membuat kerajinan kain 
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perca guna melakukan pengamatan. Namun peneliti hanya mengamati 

secara langsung, tidak untuk terlibat dalam pekerjaan pengrajin kain perca 

tersebut. 

2) Wawancara Mendalam 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrumen yaitu 

pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan 

peneliti dapat terarah, tanpa mengurangi kebebasan dalam 

mengembangkan pertanyaan, serta suasana tetap terjaga. Wawancara 

mendalam merupakan percakapan antara peneliti dengan informan 

mengenai persoalan tertentu. Wawancara dilakukan dengan tatap muka 

secara langsung. Penggunaan metode wawancara mendalam digunakan 

untuk menggali informasi yang lebih jelas guna mempermudah analisis 

data selanjutnya. Wawancara mendalam ini dilakukan secara terbuka 

dengan mengarah pada persoalan penelitian. Peneliti melakukan 

wawancara dengan mendatangi informan di tempat tinggalnya atau di 

tempat Ia bekerja.  

3) Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen dari 

hasil observasi dan wawancara. Dokumen tersebut berupa data monografi 

Pekon Sukamulya, foto-foto yang berkaitan dengan kerajinan kain perca. 
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F. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Sugiyono (Iskandar, 2014), analisis data kualitatif adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

(observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang dilakukan adalah 

mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan. Adapun teknik analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan.  

 

1) Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai penyeleksian atau dengan kata lain 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar dari hasil 

wawancara di lapangan. Reduksi data merupakan analisis yang 

menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian 

kesimpulannya dapat diverifikasi untuk dijadikan temuan penelitian 

terhadap masalah yang diteliti. Selama wawancara, dilakukan pencatatan 

tulisan dan rekaman menggunakan alat perekam berupa handphone. Hasil 

wawancara kemudian diseleksi, dirangkum, dan difokuskan pada hal-hal 

penting. 
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2) Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan menyajikan sekumpulan informasi dalam 

bentuk naratif, hasil catatan lapangan dan transkripsi setelah direduksi   

kemudian disajikan. Menurut Miles dan Huberman (Iskandar, 2010), 

dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis 

atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau 

menjawab masalah yang diteliti.  

3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan lanjutan dari reduksi data dan penyajian 

data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk 

menerima masukan (Iskandar, 2010). Pada tahap ini, data yang telah 

diseleksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya lalu kemudian ditarik 

kesimpulannya. Penarikan kesimpulan dilakukan sampai proses 

pengumpulan data berakhir.  



 
 

 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Keadaan Geografis Pekon Sukamulya 

 

 

Keadaan geografis dalam penelitian ini menyajikan gambaran tentang letak 

astronomis, letak administratif dan luas wilayah Pekon Sukamulya.  

 

1. Letak Astronomis 

 

Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan 

garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang 

horizontal melingkari bumi sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner 

yang melingkari bumi secara vertikal. Secara astronomis letak Pekon 

Sukamulya adalah 104
o
 55’ 25” BT sampai dengan 104

0
56’ 17” BT dan 

05
0
17’ 13” LS sampai dengan 05

o
 18’ 9” LS. Batas tersebut menunjukan 

wilayah Pekon Sukamulya masih berada pada zona sedang utara. Pada zona 

ini masuk dalam daerah tropis. Wilayah Pekon Sukamulya memiliki curah 

hujan 2.500 mm/hm dengan suhu rata-rata antara 24
0
-32

0
 C.  

 

2. Letak Administratif 

 

Secara administratif Pekon Sukamulya termasuk ke dalam wilayah Kecamatan 

Banyumas Kabupaten Pringsewu. Pekon Sukamulya terbagi ke dalam tiga 
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dusun dan dua belas RT. Adapun batasan-batasan administrasif Pekon 

Sukamulya adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Sri Rahayu. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Sri Wungu. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Banyu Urip. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Siliwangi. 

 

Berikut adalah peta Pekon Sukamulya sesuai dengan data monografi Pekon 

Sukamulya. 

 

Gambar 4.1 Peta Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten 

Pringsewu 

 
Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, 2015 
(foto diambil oleh : Safitri Ning Rahayu, pada tanggal 12 Januari 2016) 

 

Berikut peta Pekon Sukamulya berdasarkan peta level kecamatan yang 

diperoleh melalui google maps. 
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Gambar. 4.2 Peta Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten 

Pringsewu Berdasarkan Google Maps. 

 
Gambar 4.2 Peta Pekon Sukamulya 

 

Sumber:https://www.google.co.id/maps/place/Sukamulya,+Banyumas,+Pringsewu,+

Lampung/@5.2872328,104.90907,14z/data=!4m2!3m1!1s0x2e4736b0ce85530f:0xf5

64f31f53001267?hl=id  
 

Industri kerajinan kain perca di Pekon Sukamulya secara administratif 

berdekatan dengan pekon lain dan cukup dekat dengan ibukota kabupaten. 

Pekon Sukamulya memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik dalam 

bidang transportasi. Sarana transportasi yang dimiliki oleh Pekon Sukamulya 

yaitu terdapat angkutan perpekonan, truck umum dan ojek. Prasarana 

transportasi yang dimiliki yaitu kondisi jalan beraspal dan kondisinya masih 

cukup baik. Pekon Sukamulya juga sebagai daerah penghubung dari pekon-

pekon lain yang berada di Kecamatan Banyumas atau berada pada daerah 

strategis yang menjadi akses jalur transportasi untuk daerah lain. 

 

3. Luas Wilayah 

 

Pekon Sukamulya terletak di daerah dataran rendah. Luas wilayah Pekon 

Sukamulya ± 300 Ha. Adapun perincian penggunaan lahan adalah untuk 
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pemukiman, pertanian, perkebunan, perikanan dan fasilitas umum. berikut ini 

tabel penggunaan lahan di Pekon Sukamulya. 

Tabel 4.1 Luas Penggunaan Lahan di Pekon Sukamulya Kecamatan 

Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 

No Penggunaan lahan Luas lahan 

(Ha) 

Persentase 

(%) 

1 Pemukiman  103 34.28 

2 

Pertanian  

1. Jagung 

2. Padi sawah 

3. Ubi kayu 

4. Cabe  

Total  

 

 

5 

15 

6 

1 

27 

 

8.98 

3 

Perkebunan  

1. Kelapa 

2. Kelapa sawit 

3. Coklat 

4. Lada 

5. Karet 

6. Pala 

Total 

 

19 

16 

112 

0.5 

8 

1 

156.5 

52.08 

4 

Perikanan (empang/kolam) 

1. Ikan mas 

2. Ikan nila 

3. Ikan lele 

4. Ikan gurame 

Total  

 

0.25 

0.25 

0.5 

0.5 

1.5 

0.50 

5 

Fasilitas umum  

1. Makam  

2. Lapangan olah raga 

3. Perkantoran pemerintah 

4. Jalan  

Total  

 

1 

1 

0.5 

10 

12,5 

4.16 

 Jumlah  300,5 100 
Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, 2015 

 

Berdasarkan data tabel 4.1 menunjukan bahwa penggunaan lahan perkebunan 

dan pertanian masih cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari setengah luas 

wilayah Pekon Sukamulya (61.01%) dengan luas lahan mencapai 156.5 Ha. 

Penggunaan lahan sebagai pemukiman mencapai sepertinganya yaitu 34,28% 
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dari luas wilayah Pekon Sukamulya. menunjukkan bahwa Pekon Sukamulya 

masih memiliki potensi sumber daya alam yang cukup tinggi.  

 

4. Keadaan Sosial Ekonomi Pekon Sukamulya 

 

Secara sosial ekonomi letak Pekon Sukamulya terhadap lalu lintas 

perdagangan cukup strategis. Hal ini dikarenakan jarak dari Pekon Sukamulya 

ke kecamatan hanya 1 km dan jarak ke ibukota kabupaten sekitar 15 km.  

 

Pekon Sukamulya berada di  jalur tranportasi dan dilalui oleh angkutan umum 

antar kecamatan/ daerah/ provinsi, sehingga memberi kemudahan mobilitas 

orang dan barang, hal ini tentu berdampak positif terhadap kondisi ekonomi 

masyarakat, misalnya saja dampak positif terhadap industri kerajinan kain 

perca di Pekon Sukamulya. Kondisi jalan yang baik membuat aktivitas 

membawa bahan baku dari luar daerah dan mengirimkan hasil kerajinan ke 

luar daerah menjadi lancar.  

 

Pekon Sukamulya selain menjadi akses transportasi juga sebagai daerah 

penghasil perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hasil dalam 

setiap panen perkebunan mencapai 17 ton (terdiri dari perkebunan kelapa, 

kelapa sawit, coklat, karet, dan pala). Sedangkan hasil dari pertanian (cabe, 

jagung, padi sawah, ubi kayu) mencapai 21 ton. Perikanan mencapai hasil 2,3 

ton (terdiri dari ikan mas, lele dan mujair). Serta hasil dari peternakan 

mencapai 832 ekor (terdiri dari ayam, bebek, merpati, kelinci, kambing dan 

sapi) perhitungan dalam satu tahunnya.  
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B. Sejarah Berdirinya Pekon Sukamulya 

 

Berdasarkan sejarah yang tertulis dalam profil desa. Pekon Sukamulya berasal 

dari transmigrasi Pejuang Siliwangi yang di lakukan oleh BRN (Biro 

Rekonstruksi Nasional) pada tahun 1952 yang berasal dari Kabupaten Bandung 

Provinsi Jawa Barat.  

 

Transmigrasi tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk penghargaan dari 

Presiden Soekarno kepada Raden Puradireja (pemimpin Pejuang Siliwangi). 

Raden Puradireja adalah pemimpin pejuang Siliwangi yang ikut serta dalam 

perang revolusi. Beliau mendapat penghargaan bintang gerilya yang diberikan 

langsung oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pada saat itu merasa bahwa 

Raden Puradireja telah berjasa untuk negara maka beliau pantas untuk 

mendapatkan penghargaan. Semula penghargaan yang diberikan oleh Presiden 

Soekarno kepada Raden Puradireja hanya berupa jabatan sebagai Bupati Cianjur, 

namun Raden Puradireja menolak, dan memilih untuk mendidik masyarakat 

dalam bentuk perguruan silat. Akhirnya presiden memberikan tanah untuk 

kesejahteraan anggota pejuang siliwangi. 

 

Pada saat pengiriman pejuang siliwangi ke Sumatera (provinsi Lampung), 

Presiden Soekarno memberikan perintah bahwa pejuang siliwangi ditugaskan 

untuk mengusir penjajah yang ada di Sumatera. Tetapi sesampainya di Sumatera, 

tepatnya di Pelabuhan Panjang, rombongan pejuang Siliwangi diberikan 

perbekalan berupa sabit, golok, cangkul dan peralatan pertanian lainnya dan 

Pejuang Siliwangi diberikan pengarahan serta penjelasan oleh BRN apa yang 

sebenarnya menjadi tujuan mereka. Rombongan pejuang Siliwangi akhirnya 
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melakukan pembukaan lahan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Presiden 

Soekarno. Pembukaan lahan tersebut tersebar dalam beberapa kelompok sesuai 

dengan pembagian lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Rombongan terdiri dari 

300 kk – 370 kk dalam satu daerah. Pembukaan lahan tersebut dilakukan ke 

beberapa daerah di Provinsi Lampung dan salah satu diantaranya adalah Pekon 

Sukamulya.  

 

Rombongan Pejuang Siliwangi membentuk sebuah pemukiman dan memberi 

nama pemukiman tersebut dengan nama Sukamulya. Tetapi seiring perkembangan 

tersebut sebagian rombongan Pejuang Siliwangi merasa tidak nyaman di wilayah 

Sukamulya. Rombongan tersebut menjual lahan mereka dan memilih pulang ke 

kampung halaman (Kabupaten Bandung Jawa Barat). Mereka yang tetap bertahan 

memutuskan untuk mejalankan adat istiadat kebiasaan yang mereka lakukan di 

Pulau Jawa. Adat istiadat tersebut misalnya rangkaian kegiatan bagi yang akan 

berkeluarga seperti neundeun omong, ngelamar, seserahan, ngeuyeuk seureuh.  

1) Neundeun omong yaitu kunjungan orang tua jejaka kepada orang tua si 

gadis untuk bersilaturahmi dan menyimpan pesan bahwa kelak anak 

gadisnya akan dilamar.  

2) Ngelamar yaitu kunjungan orang tua jejaka untuk meminang/melamar si 

gadis, dalam kunjungan tersebut dibahas pula mengenai rencana waktu 

penikahannya.  

3) Seserahan yaitu menyerahkan si jejaka calon pengantin pria kepada calon 

mertuanya untuk dikawinkan kepada si gadis. Pada acara ini biasa dihadiri 

oleh para kerabat terdekat, di samping menyerahkan calon pengantin pria 

juga barang-barang berupa uang, pakaian, perhiasan, kosmetik dan 
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perlengkapan wanita, dalam hal ini tergantung pula pada kemampuan pihak 

calon pengantin pria.  

4) Ngeuyeuk seureuh yaitu artinya mengerjakan dan mengatur sirih serta 

mengait-ngaitkannya. ngeuyeuk seureuh dimaksudkan untuk menasihati 

kedua calon mempelai tentang pandangan hidup dan cara menjalankan 

kehidupan berumah tangga berdasarkan etika dan agama, agar bahagia dan 

selamat.  

 

Bahkan upacara adat keagamaan seperti upacara lebaran 1 syawal (upacara 

sungkeman, berkunjung ke rumah kerabat dan tetangga dan berziarah). Masih 

banyak lagi adat istiadat lainya yang dilakukan pada saat di Kabupaten Bandung 

Jawa Barat. 

 

Pada tahun 1952 salah satu dari rombongan Pejuang Siliwangi diangkat menjadi 

kepala suku untuk memimpin penduduk yang tinggal di wilayah transmigrasi 

tersebut. Kepala suku tersebut memiliki posisi sebagai kepala desa yang memiliki 

tugas dan kewajiban kepada masyarakat. Seperti menetapkan peraturan yang telah 

menjadi kesepakatan bersama, membina kehidupan masyarakat, memelihara 

ketentraman dan ketertiban masyarakat dan lain sebagainya. 

 

Seiring berjalanya waktu, Sukamulya tumbuh menjadi pemukiman padat 

penduduk. Para pendatang dari berbagai wilayah bermunculan. Daerah-daerah 

baru sebagai wilayah pengembangan disekitar Sukamulya mulai dibuka oleh 

pendatang. Daerah pengembangan baru ini seperti Banyumas, Srirahayu dan 

daerah lainnya. Ketika Provinsi Lampung berdiri secara resmi pada tanggal 18 

Maret 1964. Sukamulya tidak lagi dipimpin oleh kepala suku, melainkan dipimpin 
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oleh Kepala Desa. Pada tahun 2006 Sukamulya dipimpin oleh Kepala Pekon. 

Pekon Sukamulya telah dipimpin oleh enam Kepala Desa sejak Provinsi Lampung 

resmi dibuka hingga saat ini. Adapun nama-nama dan lama masa jabatan Kepala 

Desa/Pekon Sukamulya adalah sebagai berikut: 

1. Abdul Karim  (1965-1971) 

2. S. Rukman  (1971-1978) 

3. Sastra Efendi  (1978-1992) 

4. A. Rohman  (1992-2006) 

5. Suherman  (2006-2012) 

6. Nova Kurrohman (2012-sekarang) 

 

C. Keadaan Penduduk Pekon Sukamulya 

 

Keadaan penduduk yang diuraikan dalam penelitian ini adalah semua yang terkait 

dengan keadaan penduduk yang ada di Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas 

Kabupaten Pringsewu. 

 

1. Jumlah Penduduk  

 

Berdasarkan data monografi Pekon Sukamulya jumlah penduduk Pekon 

Sukamulya adalah 2.421 jiwa. Data distribusi penduduk dibagi menjadi 

dua, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jumlah penduduk 

berdasarkan umur. Berdasarkan jenis kelamin ditunjukan pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Distribusi Jumlah Penduduk Pekon Sukamulya 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 

1 Laki-laki 1.215 

2 Perempuan  1.206 

3 Kepala keluarga 621 
Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, 2015 

 

Berdasarkan data dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-

laki di Pekon Sukamulya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 

penduduk perempuan. Data ini menunjukan bahwa masyarakat Pekon 

Sukamulya memiliki sumber daya laki-laki yang cukup tinggi 

dibandingkan perempuan. Dari data tersebut juga dapat diperoleh Rasio 

Jenis Kelamin (Sex Ratio) 100,75 yang berarti bahwa di Pekon Sukamulya 

pada tahun 2015 setiap ada 100 perempuan terdapat 100-101 laki-laki. 

Data monografi jumlah penduduk Pekon Sukamulya berdasarkan umur 

dalam tabel sebagai berikut.  

 

Tabel. 4.3 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 

No Usia (Tahun) Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 0-4 183 7,56 

2 5-9 190 7,85 

3 10-14 214 8,84 

4 15-19 220 9,09 

5 20-24 174 7,19 

6 25-29 202 8,34 

7 30-34 170 7,02 

8 35-39 184 7,60 

9 40-44 160 6,61 

10 45-49 167 6,90 

11 50-54 164 6,77 

12 55-59 191 7,89 

13 > 59 202 8,34 

Jumlah 2.421 100 
Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, 2015  
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Berdasarkan data dari tabel 4.3 di atas penduduk berumur kurang dari 15 

tahun cukup besar yaitu hampir seperempatnya penduduk Pekon 

Sukamulya (24,25%). Ini perlu menjadi perhatian karena 5 tahun 

mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru yang 

memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai. Jumlah usia produktif 

di Pekon Sukamulya yaitu pada kelompok umur antara 15-59 tahun 

dengan komposisi terbesar yaitu 67,41%. Dari data tersebut, meskipun 

memiliki usia non produktif 32,59% Pekon Sukamulya masih dalam 

keadaan yang menguntungkan karena memiliki usia produktif 67,41%. 

Jadi, angka dependency ratio di Pekon Sukamulya pada tahun 2015 adalah 

48,34 atau 48 orang penduduk usia nonproduktif  bergantung pada 100 

orang  penduduk usia produktif.  

 

2. Komposisi Penduduk Dalam Kelompok Etnis/Suku 

 

Berdasarkan data monografi Pekon Sukamulya jumlah etnis penduduk 

Pekon Sukamulya adalah lima etnis/suku diantaranya Lampung, Jawa, 

Sunda, Minangkabau (Padang), dan Komering (Palembang). Berikut ini 

tabel komposisi penduduk dalam kelompok etnis/suku. 

 

Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Menurut Etnis/Suku 

No Etnis/Suku Jumlah Persentase (%) 

1 Lampung 15 0.62 

2 Jawa 1.350 55.76 

3 Sunda 1.048 43.29 

4 Minangkabau 3 0.12 

5 Komering 5 0.21 

 Jumlah 2.421 100 
Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, 2015 
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Bedasarkan data dari tabel 4.4 di atas dapat diuraikan bahwa mayoritas 

penduduk Pekon Sukamulya adalah etnis Jawa, terdapat lebih dari 

setengah penduduk yang ada di Pekon Sukamulya (55,76%) yang 

berjumlah 1.350 orang. Etnis Sunda berada pada posisi kedua dengan 

jumlah presentase 43,29%. Etnis Sunda mengalami jumlah lebih sedikit 

dibandingkan etnis Jawa disebabkan terjadi perpindahan ke daerah lain, 

sehingga perkembangan etnis Sunda sebanyak 1.048 pada tahun 2015. 

Perkembangan pendatang dari etnis jawa cukup tinggi sehingga 

mengakibatkan etnis mayoritas Pekon Sukamulya adalah etnis Jawa. 

Penduduk minoritas di Pekon Sukamulya adalah etnis Minangkabau yaitu  

0,12% (3 orang). 

 

3. Komposisi Penduduk Menurut Agama 

 

Komposisi penduduk Pekon Sukamulya menurut Agama dapat dilihat 

dalam tabel  berikut ini: 

 

Tabel.4.5. Komposisi Penduduk Menurut Agama 

No Agama 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 Islam 2.417 99.83 

2 Kristen 0 0.00 

3 Katolik 0 0.00 

4 Hindu 4 0.17 

5 Budha 0 0.00 

Jumlah 2.421 100 
Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, 2015 

 

 

Berdasarkan data dari tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa jumlah 

penduduk mayoritas di Pekon Sukamulya adalah pemeluk agama Islam 
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dengan jumlah hampir mencapai 100% dari jumlah penduduk yang ada. 

Perintis Pekon Sukamulya adalah rombongan Pejuang Siliwangi yang 

notabenya adalah beragama Islam maka terjadi keseragaman beragama. Di 

Pekon Sukamulya selain beragama Islam hanya beragama Hindu itu pun 

kurang dari 1% dari jumlah penduduk. Tempat peribadatan yang dimiliki 

Pekon Sukamulya yaitu musholla dan masjid, tidak ditemukan tempat-

tempat peribadatan agama lain. Musholla/surau sebanyak 11 unit dan 

masjid besar 1 unit. 

 

4. Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan 

 

Komposisi penduduk Pekon Sukamulya menurut mata pencaharian dalam 

tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6. Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan  

No Pekerjaan  Jumlah (orang) Presentase (%) 

1 Petani 288 30.00 

2 Buruh tani 207 21.56 

3 Buruh jahit 341 35.50 

4 Pegawai negri   25   2.60 

5 Pengrajin   11 1.14 

6 Pedagang   39 4.06 

7 Peternak     9 0.94 

8 Guru   29 3.02 

9 Montir     7 0.80 

10 Perawat     1 0.10 

11 Bidan     3 0.31 

 Jumlah 960 100 
Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, 2015 

 

 

Berdasarkan data dari tabel 4.6 di atas mayoritas penduduk Pekon 

Sukamulya masih bermatapencaharian di bidang pertanian, baik itu petani 
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maupun buruh tani (51.56%). Pada tabel 4.1 pun menunjukkan bahwa 

61.01% wilayah Pekon Sukamulya dimanfaatkan sebagai lahan 

perkebunan dan pertanian. Pemanfaatan lahan tersebut berupa tanaman 

pangan (jagung, ubi kayu, padi, cabe, dan lainya) dan tanaman perkebunan 

(karet, kelapa, kelapa sawit, cokelat, lada dan lainya). Penduduk yang 

bekerja dalam bidang jasa mencapai 47.53% dan terbanyak dalam bidang 

jasa industri kerajinan kain perca yaitu 341 orang sebagai tenaga kerja dan 

11 orang sebagai pemilik usaha kerajinan kain perca (pengrajin).  

 

5. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

 

Komposisi penduduk Pekon Sukamulya berdasarkan tingkat pendidikan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 Belum sekolah 183 7.56 

2 Sedang sekolah 774 31.97 

3 Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah 45 1.86 

4 Pernah sekolah SD tapi tidak tamat 29 1.20 

5 Tamat SD/Sederajad 697 28.79 

6 SLTP/Sederajad 426 17.59 

7 SLTA/Sederajad 198 8.18 

8 D1 26 1.07 

9 D2 15 0.62 

10 D3 4 0.17 

11 S1 24 0.99 

12 S2 0 0 

13 S3 0 0 

 Jumlah 2.421 100 
Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, 2015  

 

 

Berdasarkan data dari Tabel 4.7 di atas penduduk Pekon Sukamulya tamat 

SD/sederajad yaitu mencapai seperempat dari jumlah penduduk (28,79%) 
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dengan jumlah 697 orang. Tamatan SD/sederajad menjadi tingkat 

pendidikan mayoritas yang mampu ditempuh oleh penduduk Pekon 

Sukamulya. Bertolak belakang dengan penduduk yang mampu 

menyelesaikan pendidikan sampai di bidang akademisi (2,85%), meskipun 

jumlah kapasitas penduduk yang mampu menyelesaikan pendidikan 

akademisi tergolong rendah yakni hanya 82 orang. Kualitas pendidikan 

pada Pekon Sukamulya tergolong cukup baik. Hal ini ditunjang pula 

dengan penduduk yang masih menempuh pendidikan hampir mencapai 

sepertiga dari jumlah penduduk Pekon Sukamulya (31.97%). 

 

6. Keadaan Ekonomi 

 

Pekon Sukamulya sebenarnya memiliki banyak potensi dalam menunjang 

perekonomian masyarakat, seperti di bidang perkebunan, pertanian, 

peternakan, perikanan, dan bidang jasa (transportasi, industri kerajinan, 

dan perdagangan). Tetapi belum mampu dioptimalkan secara baik guna 

menunjang kesejahteraan masyarakat. 

 

Data monografi Pekon Sukamulya pada tingkat kesejahteraan penduduk 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.8. Tingkat Ekonomi Penduduk Pekon Sukamulya 

No Keterangan Jumlah (KK) Persentase (%) 

1 Pra sejahtera 257 41.39 

2 Sejahtera 364 58.61 

 Jumlah  621 100 
Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, 2015 

 

Dari data Tabel 4.8 di atas menunjukan 17.22% selisih antara penduduk 

sejahterah dengan penduduk pra sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa 
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penduduk Pekon Sukamulya belum mampu dikatakan telah berada pada 

tingkat perataan penduduk sejahtera. Penduduk berada pada tingkat 

sejahtera berjumlah 364 kk (58.61%) dan 41.39% dalam tingkat pra 

sejahtera.  

 

D. Pemerintahan Pekon Sukamulya 

 

 

Suatu pemerintahan baik di tingkat desa maupun daerah memiliki sebuah struktur 

yang dibentuk sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintahan Pekon Sukamulya 

tentunya dibuat untuk kemajuan dan pembangunan Pekon.  

 

Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Pekon Sukamulya 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, 2015 

 

Pemerintahan Pekon Sukamulya dipimpin oleh seorang Kepala Pekon. Kepala 

Pekon dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, kaur, kadus dan 

ketua RT. Para pejabat Pekon menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan 

masing-masing.  

Kepala Pekon 

Nova Kurrohman 

Kaur. 

Pemerintahan 

Furkon 

Sekretaris 

Supriyadi 

Kaur. 

Pembangunan 

Aef Saefulloh 

Kaur. 

Umum 

Sarjono 

Kaur. 

Kesra 

Hari 

Prasetyo 

Kaur. 

Keuangan 

Waskito 

Kadus II 

Ahmad 

Kadus III 

Satum 

Kadus I 

Sunaryo 



 
 

 

 

 

 

 

 

VI. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa: 

 

Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Schumacher dapat membuktikan 

bahwa pembangunan dimulai oleh orang atau manusia itu sendiri. Dikatakan 

demikian karena sesuai dengan fakta yang ada usaha kerajinan kain perca di 

Pekon Sukamulya dimulai dari ide pelopor kerajinan kain perca.  

 

Adapun peran industri kerajinan kain perca dalam pemberdayaan masyarakat 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Pekon Sukamulya dan 

masyarakat di luar Pekon Sukamulya. 

2. Menjalin hubungan bisnis saling menguntungkan dengan unit usaha lain 

3. Meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat Pekon Sukamulya 

 

Peran tersebut mendorong masyarakat untuk menciptakan suatu siklus 

perekonomian masyarakat yang produktif.  Dari data monografi Pekon Sukamulya 

diketahui bahwa masih memiliki luas lahan pertanian maupun perkebunan sebesar 
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61.01% persen dari luas wilayah Pekon Sukamulya. Masyarakat yang 

bermatapencaharian di bidang pertanian dan perkebunan  mencapai 51.56% dan 

masyarakat yang bermatapencaharian di bidang jasa mencapai 47.53%. Maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Pekon Sukamulya masih dalam 

tahap perubahan dari on farm ke off farm.  

 

Kesiapan masyarakat Pekon Sukamulya dengan adanya industri kerajinan kain 

perca cukup baik, masyarakat begitu berantusias dengan adanya usaha kerajinan 

kain perca, mengingat bahwa masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan. Kehadiran 

usaha kerajinan kain perca dianggapnya mampu memberikan lapangan pekerjaan 

bagi mereka. Adanya usaha kerajinan kai perca membuat banyak masyarakat yang 

mampu mencukupi kebutuhan  dan mampu menyekolahkan anak. Usaha kerajinan 

kain perca kini telah menjadi matapencaharian bagi masyarakat Pekon 

Sukamulya. Lebih dari seperempat penduduk Pekon Sukamulya mengandalkan 

penghasilannya pada usaha tersebut.  

 

B. Saran  

 

Dari beberapa uraian yang telah disimpulkan sebelumnya maka peneliti dapat 

memberikan beberapa hal yang perlu dijadikan saran: 

 

1. Dalam pengembangan industri kerajinan kain perca, untuk pencatatan 

semua transaksi yang mengenai persediaan bahan baku, persediaan hasil 

kerajinan, dan arus jual sebaiknya dilakukan metode pencatatan arus kas, 

agar tidak mengalami kesulitan dalam pendataan. 
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2. Dalam pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat, pemilik usaha 

kerajinan kain perca perlu memberikan banyak pelatihan dan bimbingan 

bagi tenaga kerjanya  dalam membuat hasil kerajinan. Hal ini diharapkan 

agar kedepannya tenaga kerja mampu berinovasi dan berkreasi dalam 

memproduksi hasil kerajinan kain perca yang lebih memiliki  nilai jual 

tinggi. 
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