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CECEP RIDWAN MUBAROQ (2017) : EKSISTENSI HOME INDUSTRI 

PENGRAJIN BILIK BAMBU (Studi Deskriptif di Kp. Sumur Tengah Desa 

Sukasono Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut) 

Penelitian ini berawal dari belum diketahuinya kesejahteraan dari 

sebagian besar masyarakat pengrajin bilik bambu di Desa Sukasono dalam 

mempertahankan atau meningkatkan taraf hidupnya dan belum optimalnya 

pemasaran kerajinan bilik bambu yang diproduksi oleh masyarakat. 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencapai kesejahteraan 

pengrajin bilik bambu di Desa Sukasono. Selain itu, pada penelitian ini juga 

mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan pengrajin bilik bambu di Desa Sukasono, Kecamatan Sukawening, 

Kabupaten Garut.  

Menurut Segal  dan Brazzy Kesejahteraan Sosial adalah kondisi sejahtera 

dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial kesehatan keadaan ekonomi 

kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat sedangkan menurut Jhon Luwis Gillin dan 

Jhon Phlip Gillin perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup 

yang telah lama diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, 

kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya penemuan-

penemuan baru dalam masyarakat dan menurut Selo Soemardjan perubahan sosial 

adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat 

yang mempengaruhi sistem sosial di dalamnya 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan menggambarkan keadaan di lapangan terkait yang dilakukan industri 

pengrajin bilik bambu dalam meningkatkan kesejahteraan dan menggali informasi 

dari informan dengan menggunakan observasi mendalam. Adapun data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Berdasarkan hasil penelitian industri pengrajin bilik bambu di Desa 

Sukasono termasuk sejahtera dan telah memberikan manfaat besar bagi 

masyarakat dan Desa Sukasono. Karena dapat menaikkan taraf hidup 

masyarakat desa ke arah yang lebih baik, termasuk didalamnya untuk segi 

sosial, perekonomian dan pendidikan. Faktor pendukung tingkat kesejahteraan 

pengrajin bilik bambu di Desa Sukasono adalah adanya bahan baku yang mudah 

di dapat (bambu), dan adanya permintaan kiriman ke luar kota. Sementara itu 

faktor penghambat terhadap tingkat kesejahteraan yang dialami para pengrajin 

bambu yaitu para pengrajin masih mengandalkan tenaga manusia dan 

menggunakan alat tradisional dan mengandalkan cuaca yang panas dalam proses 

produksi, orientasi pemasaran hanya di sekitaran kota garut saja, informasi 

tentang akses untuk memperkenalkan kerajinan bambu dan modal usaha yang 

kecil. 

 


