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ABSTRAK 

Puji Mayasari : “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industri 

Kerajinan Dari Tulang Sapi (Study Kasus Di Kampung Pasirtukul Desa Cileunyi 

Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung). 
Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu alternatif dalam menghadapi 

permasalahan yang ada dimasyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Pemberdayaan 

ekonomi Masyarakat menjadi salah satu alternatif dalam peningkatkan taraf kehidupan  

masyarakat. pemberdayaan ekonomi masyarakat  merupakan suatu  kunci yang strategis, 

karena ekonomi masyarakat mampu memberi daya terhadap sumber-sumber lainnya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Salah satu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa menjadi alternatif 

pemberdayaan ekonomi adalah bidang home industry. Salah satu home industry yang 

aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah home industry kerajinan tulang 

sapi di Kampung Pasirtukul. Home Industry ini dikelola oleh Pemerintah RW 04 

kampung Pasirtukul yang ikut andil dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di 

Kampung Pasirtukul. Dalam wilayah kampung pasirtukul Perubahan ke arah 

kesejahteraan belum terlihat secara signifikan, hal tersebut dilatar belakangi kurangnya 

kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan potensi diri masyarakat 

sehingga memerlukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat agar masyarakat lebih 

berdaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pemberdayaan ekonomi 

masyarakat melalui program pelaksanaan  dan hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat 

melalui home industry kerajinan tulangsapi di Kampung Pasirtukul. 

Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori Pemberdayaan menurut Carver dan 

Caltter Back pemberdayaan adalah upaya memberi keberanian dan kesempatan pada 

individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan cara kerja 

mereka dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi. Teori pemberdayaan disini 

dikaitkan dengan teori pemberdayaan pembelajaran kelompok. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui penafsiran logika yang dihubungkan 

dengan konteks Pemberdayaan ekonomi Masyarakat. 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat melalui home Industry kerajinan dari tulang Sapi yaitu kegiatan dengan cara 

pemberian pengetahuan, wawasan dan materi dan pemberian arahan  dalam bidang 

pemasaran produk serta menjalin komunikasi dengan instansi terkait dengan kerajinan 

kepada para pengrajin dengan tujuan meningkatkan ekonomi para pengrajin. Selain itu, 

dari kegiatan ini masyarakat diberikan alat-alat kerajinan serta tata cara pengelolaan hasil 

produksi. Proses pelaksanaan pelatihan pertanian terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap 

pra-pelaksanaan, tahap pembuatan kerajinan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dan 

hasil pemberdayaannya yaitu antara lain ; masyarakat lebih mengerti dalam pengelolaan 

hasil kerajinan; masyarakat pengrajin mendapatkan pengetahuan lebih dalam pengelolaan 

home industry; Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industy kerajinan 

tulang sapi menghasilkan link relasi dan jaringan bagi para pengrajin untuk 

mendistribusikan hasil kerajinannya.  
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