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ABSTRACT 

Many potential Non-Timber Forest 
Products (NTFPs) which exist at West Nusa 
Tenggara Province, one of them is bamboo 
(Bambussa spp). Bentek village is one moven 
bamboo craft center located in the North Lombok. 
Various comodities developed by the craftspeople 
and to further develop the group, the group making 
Business Group (KUBE). The purpose of this 
researched are: (1) how the rule of business group 
and (2) what obstacles or barriers in development 
Woven Bamboo Craft Business at Dasan Bangket 
hamlet, Bentek village, Gangga, North Lombok. 
This researched has been held on September until 
Oktober 2015. The research method used by 
qualitative descriptive method with determine of 
area samples in “Purposive sampling” is based on 
criteria where Dasan Bangket hamlet is (1) one of 
hamlet which became center of woven bamboo 
2)there are many bamboo craftspeople 3) there are 
formation of craftspeople group like business group 
and 4) craftspeople group is developing until now. 

This research focus on the role of busines 
group in economic, social, and ecology. Based on 
researched which gotten that business group had 
been role on 1)economic aspect is increase of 
craftspeople income, ran the chance of got 

attention from government either in form grant in 
aid or trainning, wider range of marketing, 
fulfillment of daily necessities of craftsmen families. 
2) social aspect is tighten relationship between 
craftspeople had seen on organizing,teamwork in 
fullfilling the order,routine activities which 
craftspeople do such as strengthen relationship 
between members of the group seen on 
organizing,such as monthly meeting, regular social 
gathering,even read alqur’an together.3)Ecological 
aspect is the awareness from craftspeople in 
bamboo cultivation is very less, but their awareness 
about the preservation of bamboo seen in the 
process of taking bamboo with natural farming. To 
obstacles or barriers which faced is the lack of 
knowledge and skills, the availability of modern 
equipment is lacking and marketing of Woven 
Bamboo Craft products are still controlled by the 
collectors. 

Keywords: Role , KUBE, Crafts Woven Bamboo 
(Bambussa spp) 

ABSTRAK 

Beragam potensi Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara 
Barat , yang salah satunya adalah Bambu 
(Bambussa spp). Desa Bentek merupakan salah 
satu pusat kerajinan anyaman bambu yang berada 
di Lombok Utara. Berbagai komoditi dikembangkan 
oleh para pengrajin, dan untuk lebih 
mengembangkan kelompok, maka dibentuklah 
KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Tujuan dari 
penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana peran KUBE dan 
(2) Apa sajakah kendala/hambatan KUBE dalam 
pengembangan usaha kerajinan anyaman bambu 
di Dusun Dasan Bangket Desa Bentek Kecamatan 
Gangga Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan September sampai bulan 
Oktober 2015. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 
dengan penentuan daerah sampel secara 
“Purposive sampling” yaitu berdasarkan kriteria 
bahwa Dusun Dasan Bangket (1) merupakan salah 
satu dusun yang menjadi pusat kerajinan anyaman 
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bambu (2) Terdapat banyak pengrajin bambu (3) 
Ada pembentukan kelompok pengrajin yaitu 
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan (4) 
Kelompok pengrajin berkembang sampai saat ini. 

Penelitian ini berfokus pada peran KUBE 
secara ekonomi, sosial dan ekologi. Berdasarkan 
penelitian yang di dapat bahwa KUBE memiliki 
peran (1) Aspek ekonomi yaitu meningkatkan 
pendapatan pengrajin, membuka peluang adanya 
perhatian dari pemerintah baik berupa dana 
bantuan maupun pelatihan, jangkauan pemasaran 
yang luas, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari 
keluarga pengrajin. (2) Aspek Sosial yaitu 
mempererat hubungan antar anggota kelompok 
terlihat dari pengorganisasian, kerjasama kelompok 
dalam memenuhi pesanan, kegiatan-kegiatan rutin 
yang dilakukan seperti rapat bulanan, arisan, 
bahkan pengajian rutin. (3) Aspek ekologi yaitu 
kesadaran para pengrajin dalam hal 
pembudidayaan bambu sangat kurang, tetapi 
kesadaran mereka tentang pelestarian bambu 
terlihat dalam proses pengambilan bambu dengan 
pembudidayaan alami. Untuk Kendala/hambatan 
yang dihadapi yaitu pengetahuan dan keterampilan 
yang kurang, ketersediaan peralatan moderen 
masih sangat kurang dan pemasaran produk hasil 
kerajinan masih di kuasai oleh pengepul. 

 
Kata kunci: Peran, KUBE, Kerajinan Anyaman 
Bambu (Bambussa spp) 

 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Pengelolaan sumber daya hutan di 
Indonesia memandang hutan sebagai sistem 
sumber daya yang bersifat multi fungsi, multi guna 
dan memuat multi kepentingan serta 
pemanfaatannya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut bukan 
hanya berasal dari Hasil Hutan Kayu (HHK), 
melainkan juga manfaat Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK), karbon dan ekowisata.Terbukti HHBK 
dapat memberikan dampak yang signifikan dalam 
meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar 
hutan dan mampu memberikan kontribusi dalam 

penambahan devisa Negara (Sumadiwangsa dan 
Setyawan, 2001 dalam Kawengian, L dan 
Rumahorbo B,T, 2009). 

Salah satu HHBK yang berpotensi untuk 
dikembangkan adalah bambu (Bambussa spp). 
Bambu merupakan produk hasil hutan bukan kayu 
yang telah dikenal dan sangat dekat dengan 
kehidupan masyarakat umum karena 
pertumbuhannya ada di sekeliling kehidupan 
masyarakat. Bambu termasuk dalam tanaman 
Bamboidae anggota subfamilia rumput, 
keanekaragaman jenis bambu di dunia mencakup 
sekitar 1250 – 1500 jenis sedangkan di Indonesia 
hanya terdapat 10% sekitar 154 jenis bambu 
(Wijaya et al. 2004 dalam Setiawan, 2010). 

Kabupaten Lombok utara merupakan 
daerah dengan kawasan hutan yang memiliki 
potensi sangat beragam. Meskipun komoditi HHBK 
telah berperan cukup besar dalam kehidupan 
masyarakat di Kabupaten Lombok Utara, namun 
demikian masih banyak kendala yang dihadapi, 
salah satunya yaitu pengelolaan yang belum 
dilakukan secara optimal. Kabupaten dengan luas 
kawasan hutan 35.711,79 Ha (44,11%), dari total 
luas wilayah Kabupaten Lombok Utara tersebut 
merupakan daerah sebaran bambu (Dishut NTB, 
2011). 

Bambu di Kabupaten Lombok Utara telah 
lama diketahui sebagai komoditi HHBK yang 
potensial terutama di Desa Bentek Kecamatan 
Gangga Kabupaten Lombok Utara. Menurut data 
pemerintah desa (BPM PEMDES, 2013) Desa 
Bentek merupakan Desa yang memiliki areal 
kawasan hutan lindung seluas 253,620 Ha serta 
hutan produksi 1.065,00 Ha dengan hasil hutan 
bambu yang mencapai 19.000,00 m3/thn.  

Sebagai salah satu hasil hutan, bambu 
memiliki manfaat yang banyak mulai dari produk 
berupa kerajinan sampai bahan konstruksi 
bangunan. Di Desa Bentek ini terdapat beragam 
hasil kerajinan bambu yang dihasilkan oleh para 
pengrajin bambu khususnya di Dusun Dasan 
bangket. Usaha ini dijalankan sebagian besar oleh 
warga setempat, secara turun temurun dari 
generasi ke generasi. Para pengrajin bambu di 
wilayah Bentek  tersebar di berbagai dusun, namun 
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berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa paling 
dominan berada di wilayah Dusun Dasan Bangket. 
Bentuk kerajinan yang secara general dihasilkan 
adalah berbagai perlengkapan furniture rumah 
tangga. 

 Salah satu upaya untuk meningkatkan 
keberlanjutan pengembangan usaha kerajinan 
anyaman bambu, para pengrajin membentuk 
kelompok yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 
Selain karena keberadaan kelompok pengrajin 
tersebut telah diketahui masyarakat setempat, 
lokasi pengambilan bambupun terbilang dekat. 
Keberadaan kelompok pengrajin anyaman bambu 
di Desa Bentek dibentuk karena merupakan 
kegiatan sehari-hari para pengrajin dengan tujuan 
untuk meningkatkan perekonomi keluarga. 
Sehingga dari usaha kerajinan anyaman bambu 
dapat dirasakan mampu memberikan nilai tambah 
tersendiri ditingkat rumah tangga. 

Melihat perkembangan kerajinan anyaman 
bambu setelah terbentuknya KUBE yang semakin 
meningkat sehingga mendorong adanya kemajuan 
baik dari segi produksi, nilai ekonomi, jejaring luar 
maupun pangsa pasar, maka sangat penting 
menggali dan memahami lebih dalam tentang 
“Peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam 
Pengembangan Usaha Kerajinan Anyaman Bambu 
di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten 
Lombok Utara”. 

Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dari dilaksanakannya 

penelitian ini adalah  
1. Mengetahui peran Kelompok Usaha Bersama 
(KUBE) dalam pengembangan usaha kerajinan 
anyaman bambu di Dusun Dasan Bangket Desa 
Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok 
Utara. 
2. Mengetahui kendala/hambatan Kelompok 
Usaha Bersama (KUBE) dalam pengembangan 
usaha kerajinan anyaman bambu di Dusun Dasan 
Bangket Desa Bentek Kecamatan Gangga 
Kabupaten Lombok Utara. 

 
 
 

METODE PENELITIAN 
 
Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dimana 
metode deskriptif kualitatif adalah salah satu 
prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku 
orang-orang yang diamati (Furchan, 1992 dalam 
Basrowi dan Sukidin, 2002).  

Seperti  halnya yang  diungkapkan  oleh  
Lexy  J.  Moleong (2011) dalam Icmi (2015)  bahwa  
penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  
bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  
apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  
misalnya  prilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  
baik  secara holistik  dan  dengan  cara  deskripsi  
dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa, pada  suatu  
konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  
memanfaatkan berbagai  metode  alamiah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.Kerangka pendekatan penelitian 
Penentuan Daerah Sampel 

Dalam penelitian ini, penentuan lokasi 
dilakukan dengan teknik “Purposive Sampling” 
dimana purposive sampling adalah teknik 
pengambilan sampel atau sumber data secara 
sengaja. Setelah survey pendahuluan dilakukan, 
adapun pemilihan lokasi ini berdasarkan kriteria 
sebagai berikut : (1) Dusun Dasan Bangket 
merupakan salah satu dusun yang menjadi pusat 
kerajinan anyaman bambu di Kabupaten Lombok 
Utara (2) Di Dusun Dasan Bangket terdapat banyak 
pengrajin bambu yang menghasilkan beragam 
kerajinan anyaman bambu, (3) Di Dusun Dasan 
Bangket ini ada pembentukan kelompok pengrajin 
yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan (4) 
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Kelompok pengrajin berkembang sampai saat ini, 
maka ditetapkan lokasi penelitian yaitu pada 
populasi kelompok pengrajin anyaman bambu yang 
terdapat di Dusun Dasan Bangket Desa Bentek 
Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. 

Penentuan Informan 
Informan dalam penelitian ini adalah para 

pelaku yang terkait langsung dengan kerajinan 
bambu. Informan dipilih secara sengaja dan 
memiliki tujuan tertentu, sehingga yang menjadi 
informan kunci dipilih berdasarkan kriteria, yaitu (1) 
Informan terlibat langsung dalam proses produksi 
kerajinan, sehingga yang menjadi informan yaitu 
ketua KUBE dan anggota yang mewakili, (2)  
Informan terlibat langsung dalam proses 
memfasilitasi KUBE, yaitu pemerintah Desa 
(pendamping), (3) Informan terlibat langsung dalam 
proses pemasaran produk, dalam hal ini yaitu 
pengusaha (pengepul). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Gambar 2. Kerangka penentuan informan kunci 

Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data deskriptif 
kualitatif. Aktifitas dalam analisis data yaitu data 
collection, data reduction, data display, dan 
conclusion drawing/verification (Miles dan 
Huberman, 1984 dalam sugiyono, 2014). 
1. Data collection (Pengumpulan data) 
Pengumpulan data merupakan tahap awal yang 
dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi 
secara langsung kemudian dicatat sebagai data. 
2. Data Reduction (Reduksi data) 

Mereduksi data yaitu merangkum, memiilih hal-hal 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 
kemudian dicari tema dan polanya. Data yang 
sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang 
lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam 
pengumpulan data selanjutnya. 
3. Data Display (Penyajian data) 
Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan 
dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, 
pictogram dan sejenisnya, maka penyajian data 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 
sehingga semakin mudah dipahami dan memberi 
gambaran apa yang harus dilakukan. 
4. Conclusion drawing/verification 
Tahapan ini merupakan upaya penarikan 
kesimpulan dari semua data yang telah dianalisa 
oleh peneliti.Dengan demikian kesimpulan dalam 
penelitian kualitatif nantinya dapat menjawab 
rumusan masalah dari penelitian sehingga dapat 
memberikan temuan baru yang belum pernah 
dikemukakan sebelumnya sehingga penelitian 
menjadi jelas. Berikut merupakan komponen dalam 
analisis data : 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3, Kerangka komponen dalam analisis data Miles 
dan Huberman (Sugiyono, 2014). 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Deskripsi Umum Wilayah Penelitian 
Desa Bentek merupakan salah satu desa 

dari lima desa yang secara administratif termasuk 
dalam wilayah Kecamatan Gangga, Kabupaten 
Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Desa Bentek merupakan desa dengan luas wilayah 
3.727,586 Ha, dikelilingi oleh tanah dataran dan 
pegunungan tinggi yang mencapai 0-650 mdpl, 

Pengumpul
an data 

Penyajian 
data 

Reduksi 
data 
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Informan 
Kunci 

KUBE Bambu Cerah : 
Ketua, 1 Anggota  

KUBE Mitra Bambu: 
Ketua, 1 Anggota 

KUBE Bambu Wangi : 
Ketua, 1 Anggota 

KUBE BerdikariI : 
Ketua, 1 Anggota 

KUBE sekar wangi : 
ketua, 1 anggota  
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dengan perkiraan curah hujan mencapai 1.250 mm 
dengan persebaran yang cukup merata dan suhu 
rata-rata  untuk wilayah Desa Bentek ini yaitu 30ºC. 
Kondisi secara umum Desa Bentek merupakan 
wilayah perbukitan yang dikelilingi hutan (Profil 
Desa Bentek, 2013).  

Desa Bentek terletak ± 15 Km dari Ibu 
Kota Kecamatan Gangga dan Ibu Kota Kabupaten 
(Tanjung), dimana luas wilayah Desa Bentek 
adalah ± 3727,586 Ha. Waktu tempuh yang 
diperlukan untuk mencapai wilayah Desa ini ± 20 
menit dari Ibu kota Kabupaten Lombok Utara. Alat 
transportasi utama antar kampung biasanya 
ditempuh dengan menggunakan sepeda motor 
atau kendaraan pribadi (Profil Desa Bentek, 2013).  

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 
Sejarah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di 
Desa Bentek  

Desa Bentek merupakan salah satu desa 
yang menjadi pusat kerajinan anyaman bambu di 
wilayah Kabupaten Lombok Utara, dimana 
kerajinan anyaman bambu ini dikelola oleh para ibu 
rumah tangga yang ada di Desa tersebut. Pengrajin 
Desa Bentek khususnya di Dusun Dasan Bangket 
ini memiliki spesifikasi usaha yaitu kerajinan 
anyaman bambu berupa produk furniture rumah 
tangga (RPJM Desa Bentek, 2011-2015). 

Kerajinan anyaman bambu merupakan 
kerajinan turun temurun yang menjadi warisan dari 
generasi kegenerasi, karena hampir keseluruhan 
penduduk di Dusun Dasan Bangket ini mempunyai 
keterampilan menganyam. Tidak hanya penduduk 
asli saja yang memiliki keterampilan menganyam, 
melainkan penduduk pendatang yang berdomisili 
karena ikatan pernikahan maupun memang 
pindahan dapat menyesuaikan diri dan memiliki 
keterampilan menganyam, karena kegiatan 
menganyam memang menjadi kegiatan sehari-hari 
para ibu rumah tangga. Seperti yang diutarakan 
oleh Ibu Aenul dalam wawancara 27 September 
2015 berikut: 

“Wah sudah lama, dari umur belasan saya sudah 
bisa buat bakul, peraras, orang sini sebagian besar pengrajin, 
bahkan orang-orang pendatang yang nikah kesini terus jadi 

orang sini ikut buat kerajinan kayak kita makanya mereka 
bisa” 

Kerajinan anyaman bambu ini merupakan 
kegiatan yang menjadi keseharian para ibu rumah 
tangga untuk mengisi waktu luang. Usaha kerajinan 
anyaman bambu merupakan usaha sampingan 
bagi para Ibu rumah tangga khususnya di Dusun 
Dasan Bangket ini karena pekerjaan utama ibu-ibu 
adalah bertani dan berkebun.  

Pembentukan kelompok pengrajin di 
Dusun Dasan Bangket berawal dari kegiatan 
pembuatan kerajinan anyaman bambu yang 
dikelola secara individu oleh para pengrajin. 
Mengingat di Dusun Dasan Bangket terdapat 
banyak pengrajin anyaman bambu, yang dalam 
perjalanannya kegiatan produksi kerajinan 
anyaman bambu tersebut mendapat banyak 
pesanan dari konsumen. Sehingga untuk 
memenuhi pesanan para pengrajin membutuhkan 
kerjasama. Hal ini sangat mendorong para 
pengrajin untuk membentuk suatu kelompok 
pengrajin anyaman bambu. Setelah melalui 
tahapan-tahapan tepatnya pada tahun 2010 
dibentuklah kelompok besar yaitu kelompok Bambu 
Cerah dengan jumlah anggota sebanyak 50 orang 
pengrajin yang memang tinggal di Dusun itu 
sendiri.  

Keberadaan kelompok besar Bambu Cerah 
sangat dirasakan manfaatnya oleh para pengrajin 
anyaman bambu di Dusun Dasan Bangket. 
Manfaat yang dirasakan oleh para pengrajin 
diantaranya adalah para pengrajin mampu 
menghasilkan produk anyaman bambu yang lebih 
beragam dengan kuota yang lebih banyak dari 
sebelumnya. Kelompok besar ini juga mengelola 
pemasaran dari produk yang dihasilkan, dimana 
produk tidak hanya dipasarkan diseputaran wilayah 
setempat melainkan mampu mencakup keluar 
daerah. Terbentuknya kelompok besar ini 
diharapkan mampu menjadi wadah untuk bekerja 
dan menjadi jalan keluar bagi masalah sosial 
ekonomi masyarakat yang ada di Dusun Dasan 
Bangket khususnya para pengrajin anyaman 
bambu. 
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Perkembangan kelompok besar Bambu 
Cerah tidak lepas dari perhatian pemerintah. 
Dimana pemerintah pusat yaitu Kementrian Sosial 
memberikan dukungan kepada kelompok berupa 
dana stimulant yang diberikan melalui program 
pemberdayaan masyarakat dan dikelola lebih lanjut 
oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara. 
Pemberian dana stimulant harus memenuhi 
persyaratan yaitu dengan pembentukan Kelompok 
Usaha Bersama (KUBE) yang beranggotakan 10 
orang untuk masing-masing kelompok.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa sesuai dengan persyaratan, dibentuklah 
kelompok resmi pada tahun 2013 yaitu 5 kelompok 
usaha bersama, KUBE Bambu Cerah, KUBE 
Bambu Wangi, KUBE Berdikari, KUBE Sekar 
Wangi dan KUBE Mitra Bambu. Kelima kelompok 
KUBE yang telah dibentuk berasal dari kelompok 
Besar Bambu Cerah, dimana keseluruhan anggota 
maupun pengurus KUBE adalah perempuan yang 
berprofesi sebagai pengrajin. Kelompok Usaha 
Bersama (KUBE) dibentuk dengan latar belakang 
ingin meningkatkan kesejahteraan serta dalam 
rangka pengembangan usaha ekonomi produktif 
keluarga pengrajin. Penjelasan lebih lanjut 
diutarakan oleh pendamping KUBE yaitu Bapak 
Suradi dalam wawancara 11 September 2015 
sebagai berikut :  

“ KUBE  yang ada di Dasan Bangket ini ada 5 buah 
kelompok usaha bersama, itu berdiri tahun 2013 yah Mei 
2013. KUBE ini memang dibentuk karena kita akan mendapat 
bantuan modal dari KEMENSOS dari Kementrian Sosial 
Republik Indonesia. Kita disuruh buat kelompok usaha 
kerajinan ini, dibentuklah 5 kelompok untuk mendapat 
bantuan modal stimulan masing-masing kelompok berjumlah 
20 juta dengan anggota 10 orang perkelompok.”.  

Pendapat tersebut di perjelas lagi oleh 
penuturan Ibu Iswanti selaku ketua KUBE Bambu 
Berdikari dalam wawancara 27 September 2015 
berikut :  

‘’Kalau terbentuknya KUBE itukan awalnya 
terbentuk karna akan menerima bantuan modal dari 
pemerintah, sebelumnya kita bentuk kelompok besar pada 
tahun 2010 namanya kelompok pengrajin Bambu Cerah, 
karena akan mendapat bantuan akhirnya terbentuklah KUBe 
dengan syarat masing-masing anggota berjumlah 10 orang’’ 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Sumiati 
selaku ketua KUBE Mitra Bambu dalam wawancara 
9 Oktober 2015 berikut: 

“Dulu kelompok kerajinan inikan namanya kelompok 
Bambu cerah anggotanya 50 orang, tapi permintaannya dari 
Dinas sosial untuk bisa mendapatkan dana dari pusat, 
bantuan dana untuk kelompok itu harus dibuat Kelompok 
Usaha Bersama yang disingkat KUBe dengan anggota 10 
orang perkelompok” 

Berdasarkan uraian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa Kelompok Usaha Bersama 
(KUBE) merupakan bentuk program pemberdayaan 
masyarakat dari pemerintah dengan memberikan 
dana bantuan langsung kepada kelompok oleh 
pemerintah pusat yaitu  Kementirian Sosial 
(KEMENSOS) sebagai bentuk dukungan terhadap 
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dikelola 
oleh Dinas Sosial setempat. Dana bantuan berupa 
modal yang diberikan merupakan dana hibah 
sehingga dana yang diberikan tidak dikembalikan 
ke pemerintah namun dana tersebut memang 
untuk modal usaha. Selain itu pihak Dinas tidak 
hanya memberi modal saja, para pengrajin juga 
diberikan pelatihan, pendampingan dan kontrol 
rutin dalam usaha yang dijalankan. Jadi harapan 
dari pihak Dinas dengan adanya bantuan tersebut 
khususnya kepada warga yang tidak mampu bisa 
lebih giat dalam berusaha sehingga para pengrajin 
bisa mendirikan UKM sendiri. 

 
Tabel 1.Kriteria pentahapan perkembangan KUBE di Dusun 
Dasan Bangket 

No Kriteria Kondisi di Dusun Dasan Bangket 

1 Kegiatan 
Kegiatan maupun kepengurusan sudah 
berjalan 

2 Keuntungan 
 
Keuntungan setiap pembuatan produk 
sudah didapat berupa Kas kelompok 

3 
Kepercayaan 
diri 

Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari  

4 
Pergaulan 
positif 

arisan, rapat bulanan, pengajian rutin 1 
bulan sekali 

5 
Hasil sudah 
didapat 

Adanya keuntungan maupun IKS (Iuran  
Kesetiakawanan Sosial) yang diwajibkan 

 Sumber:  data primer diolah, 2016 
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Berdasarkan penelitian, Kelompok Usaha 
Bersama (KUBE) di Dusun Dasan Bangket sudah 
mencapai tahap berkembang. Dimana kegiatan 
kelompok sudah dijalankan sesuai dengan 
kepengurusan. Kepercayaan diri anggota KUBE 
maupun keluarga meningkat karena kebutuhan 
sehari-hari bisa terpenuhi. Hasil dari usaha 
kerajinan anyaman bambu sudah didapatkan baik 
keuntungan maupun IKS (Iuran Kesetiakawanan 
Sosial) yang menjadi kewajiban sudah ada. Hal ini 
didukung oleh pernyataan dari Bapak Suradi 
Selaku pendamping KUBE Dusun Dasan Bangket 
dalam wawancara 11 September 2015 berikut : 

“Berhasil yah.. ibu-ibu mengatakan itu karena uang 
mereka juga berkembang, modal yang diberikan kemaren itu 
dia berkembang soalnya mereka membuat prodak dengan 
modal itu, dia membuat prodak seperti peraras, tempat nasi, 
tempat sampah, tempat pakaian bekas, dan lain sebagainya 
itu mereka jual ke kelompok,  ibu-ibu buat ini tapi jualnya 
kekelompok nanti kelompok yang akan menjual kembali ke 
pengepul yang datang dengan dibedakan harganya sampai 
seribu dua ribu dan laba dari itu dimasukkan ke kas 
kelompok.” 

Penuturan lain disampaikan juga oleh Ibu 
Iswanti dalam wawancara 27 September 2015, 
dimana penuturan ini merupakan perkembangan 
dari KUBE itu sendiri : 

“Ada perkembangannya kalau dibandingkan 
dengan sebelum ada KUBe ini. Yang paling keliatan 
perkembangannya itu taun 2014 pas lagi banyak-banyaknya 
orderan, itu sampai ribuan rutin kita buat selama berapa 
bulan itu untuk memenuhi orderan.” 

Selain itu Ibu Ratnawati juga menuturkan 
dalam wawancara 27 September 2015 berikut : 

“Masih bertahap ini, masih berjalan, belum terlihat, 
istilahnyakan IKS itu untuk modal kita bersama, tapi sedikit 
demi sedikit adalah perkembangannya kalau dibandingkan 
dengan kita sebelum menjadi anggota KUBe ada 
perkembangannya, Ndak dia abis uangnya, tetap bergulir, 
tetap berjalan tinggal buat koprasi, kalo dia banyak iuran 
IKSnya kita bisa buat simpan pinjam antar anggota” 
 
 
 

Struktur Organisasi KUBE di Dusun Dasan 
Bangket 

Dusun Dasan Bangket merupakan dusun 
yang memiliki 5 Kelompok Usaha Bersama 
(KUBE). Dimana masing-masing KUBE tersebut 
terdiri dari 10 orang yang yang berdomisili di Dusun 
Dasan Bangket, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, 
Kabupaten Lombok Utara. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar  5.Struktur Organisasi KUBE Dusun Dasan Bangket 
Sumber : Proposal KUBE (Kelompok Usaha Bersama)  
Dusun Dasan Bangket, 2013 

Peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam 
Pengembangan Usaha Kerajinan Anyaman 
Bambu. 

 Berdasarkan perkembangan Kelompok 
Usaha Bersama (KUBE) yang ada di Dusun Dasan 
Bangket ini, dapat menunjukkan bahwa KUBE 
memiliki peranan penting dalam pengembangan 
Usaha Kerajinan Bambu Di Dusun Dasan Bangket. 
Peranan tersebut dapat di tinjau dari aspek 
ekonomi, sosial dan ekologi, berikut : 
1. Peran dalam Aspek Ekonomi 
 Program KUBE bukan program 
pemberdayaan yang bersifat individual tetapi 
merupakan program kelompok karena program 
kelompok memiliki banyak kelebihan. Berdasarkan 
hasil penelitian, bahwa dengan adanya Kelompok 

Bambu Cerah 
Ketua : 
Aenul 
Hermawati 
Sekretaris : 
Asmiati 
Bendahara : 
Sapni 
Anggota : 
-Inaq Muharni 
-Inaq Nurhayati 
-Karsip 
-Ratinep 
-Nurhayati 
-Arsip 
-Astoniati 

Bambu 
Wangi 
Ketua : 
Sriati 
Sekretaris  
Artinep 
Bendahara  
Rusniati 
Anggota : 
-Kasinep 
-Saptiwati 
-Sadisah 
-Arsip 
-Artini 
-Karsinep 
-Endang S 

Mitra 
Bambu 
Ketua : 
Ratnawati 
Sekretaris  
Ririn 
Noprianti 
Bendahara  
Rustiati 
Anggota : 
-Kasir 
-Inaq Eka   
-Rohaeni 
-Arsim  
-Murniati 
-Murnep 
Inaq suarni 

Pendamping KUBE 
Suradi 

Berdikari 
Ketua : 
Iswanti 
Sekretaris : 
Yunita 
Bendahara  
Artisah 
Anggota : 
-Inaq 
Wangi 
-Istiqomah 
-Murnep 
-Inaq 
Jawadi 
-Ratnep 
-Inaq Eka 
 

Sekar 
Wangi 
Ketua : 
Sumiati 
Sekretaris  
Asniati 
Bendahara  
Rohti 
Anggota : 
-Nursih 
-Nurmin 
-Mekarti 
-Inaq Surani 
-Sapti 
-Lilik 
Herawati 
-Inaq Agus 
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Usaha Bersama (KUBE) di Dusun Dasan Bangket 
dapat meningkatkan ekonomi pengrajin yang 
tergabung dalam KUBE. Hal ini dilihat dari ; (1) 
meningkatnya jumlah pesanan, (2) meningkatnya 
pendapatan pengrajin secara individu, (3) 
menguatkan ekonomi pengrajin dari iuran bulanan 
yang diwajibkan, (4) memprmudah pengrajin dalam 
memasarkan produk. 
 Berbagai upaya yang telah dilakukan 
kelompok baik dalam meningkatkan produksi 
maupun mempertahankan produksi, yaitu dengan 
mengikuti pelatihan-pelatihn yang diselenggarakan 
oleh Dinas Sosial maupun Disprindag Kabupaten 
Lombok Utara, kerjasama yang dilakukan oleh para 
anggota dalam memenuhi orderan, ikut serta dalam 
pameran-pameran baik di tingkat kabupaten 
maupun provinsi yang di selenggarakan oleh 
Disprindag setiap tahunnya dengan tujuan 
sosialisai dan memperkenalkan produk kerajinan 
kepada khalayak masyarakat. Hal ini di sampaikan 
oleh Ibu Sumiati selaku Ketua KUBE Mitra Bambu 
dalam wawancara 27 September 2015 berikut : 

“Biasanya kita ikut pelatihan-pelatihan yang 
diadakan Disprindag, biasanya kita dapet undangan, 
kelompok juga kalau ada orderan selalu berembug untuk 
mendapat kesepakatan sehingga dalam memproduksi 
biasanya rutin untuk memenuhi orderan dari pengepul” 

 Penuturan lain di kemukakan juga oleh Ibu 
Ririn Noprianti selaku anggota KUBE Mitra Bambu 
dalam wawancara 9 Oktober 2015 sebagai berikut: 

’’kita ikut pelatihan, bisa diajari sama-sama disana 
pernah baru-baru ini dikasi pelatihan menganyam untuk 
model-model baru yang ada bambunya dikasi warna hitam itu 
yang kita buat jadi bakul, tutup saji, kalau ada pesanan baru 
buat banyak model kaya’ bak sampah yang kita dibuat ini’’.  

Ibu Aenul juga menuturkan pendapatnya 
dalam wawancara 27 September 2015 berikut: 

“Biasanya ikut pelatihan, soalnya kalau dipelatihan-
pelatihan biasanya di ajari cara-cara terbaru, bagaimana 
menghasilkan produk-produk baru. pelatihan-pelatihan dari 
Dinas, Disprindag. Sampai saya ikut pelatihan keluar. 

 Adanya KUBE juga di rasakan sangat 
membantu dalam meningkatkan pendapatan para 

anggota kelompok karena dengan adanya KUBE 
meningkatkan jumlah produksi kerajinan, tidak 
hanya membuat satu jenis produk saja tetapi 
banyak jenis produk yang dihasilkan diantaranya: 
tutup saji, bak sampah, termos air, tempat koran, 
keranjang buah, tempat air dll, sehingga bisa  
memenuhi kebutuhan sehari-hari keluaga 
pengrajin. Hal ini di kemukakan oleh Ibu Ratnawati 
dalam wawancara 27 September 2015 berikut: 

“ kalau sebelumnya, kita punya  sedikit-sedikit dari 
hasil kebun tapi kalau setelah kita gabung dalam kelompok, 
kita bisa membantulah sedikit perekonomian keluarga, beli 
sayur kek, bli apa, beli lauk pauk untuk membantu suami’’ 

“Kan kalau kelompok ada temen kita kerja, 
pekerjaannya cepat selesai,  produksinya kan lebih banyak 
kalau ada temen kerja, kalau sendiri-sendirikan gak bisa, 
harusnya satu minggu jadi gini gak bisa kita penuhi kalau 
kerja sendiri.” 

 Selain itu di kemukakan lagi oleh Ibu Sriati 
selaku ketua KUBE Bambu Wangi dalam 
wawancara 27 September 2015 berikut : 

 “Lebih tinggi harganya karena kualitasnya juga 
meningkat, dulukan kita Cuma buat bakul aja 1 modelnya, 
sekarang ada kelompok ini ada orderan, dikasih kita model-
model seperti ya permintaan konsumen”. 

 Diperjelas oleh pernyataan Ibu Sumiati 
selaku Ketua KUBE Mitra Bambu dalam 
wawancara 9 Oktober 2015 berikut : 

 “Sebelum adanya KUBe saya memang sudah 
membuat kerajinan, tapi kalau untuk pendapatan saya rasa 
setelah ada KUBe memberi penghasilan atau pendapatan 
lebih, karena modal yang kita dapat dan perkembangan 
melalui Kas kelompok dengan iuran yang di wajibkan tiap 
bulannya itu berkembang sampai sekarang. jadi alhamdulillah 
sampai sekarang tidak ada istilah uang kas habis, karna uang 
kas itu bergulir dengan adanya simpan pinjam antar 
kelompok maupun anggota kelompok”. 

Ibu Aenul juga mengutarakan dalam 
wawancara 27 September 2015 berikut: 

“ya, pas sebelum ikut kelompok kita buat produk 
sendiri-sendiri jadi paling Cuma seberapa, itu saja tapi kalau 
pas ada kelompok KUBe banyak macem-macem pesenannya 
ada termos, bak sampah, tutup saji, tempat koran juga, 
lumayan banyak dapetnya untung disitu.” 
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Beberapa penelitian mengenai kelompok 
usaha bersama (KUBE) telah dilakukan oleh 
beberapa orang, diantaranya yaitu Wahyuni (2005), 
dimana Wahyuni telah meneliti model 
pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) 
(Refleksi Proses Pemberdayaan KUBE dari Kasus 
Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan 
Kota Cimahi). Hasil kajian menujukkan bahwa 
aktivitas anggota di dalam KUBE mampu 
memberikan manfaat untuk menciptakan lapangan 
kerja dan dapat meningkatkan pendapatan mereka. 
Proses pemberdayaan dalam KUBE berawal pada 
saat pembentukkan kelompok. KUBE yang berdaya 
adalah KUBE yang dilandasi oleh motif yang sama 
dari anggotanya dan melaksanakan usaha secara 
berkelompok bukan perorangan. 

Penelitian juga dilakukan oleh Dawiyah, 
2011 yang berlokasi di Kampung Melayu 
Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa 
dampak untuk jangka panjang anggota KUBE pada 
aset yaitu tidak lagi menganggur atau memiliki 
pekerjaan, dalam hal ini dapat dilihat dari 
penurunan pengangguran di kampung Melayu 
Kabupaten Tangerang tahun 2008 mencapai 
8.39% pengangguran terus menurun hingga tahun 
2010 sebesar 7,14%, dan dapat memenuhi 
kebutuhan hidup seperti; ekonomi, pendidikan 
kesehatan dan sosial.  

Pembentukan Kelomopok Usaha Bersama 
(KUBE) sangat membantu para pengrajin dalam 
memenuhi pesanan dan memasarkan produk. Hal 
ini diakui oleh pengepul (pengusaha) yaitu Bapak 
Wardi dalam wawancara 11 September 2015 
berikut: 

“Kelebihannya itu proses produksinya lebih  cepat, 
karena kelompok itu kan punya tanggung jawab, karena 
bayer inikan misalnya mesan 100 biji dalam waktu 2 minggu, 
kalau kita mesen kepengrajin kan bisa saja dia lama. kalau 
lewat KUBE ada penekanan dari kelompok karena kelompok 
punya perhitungan, persentase mungkin lebih didengar 
karena ketua kelompoknya.” 

Berdasarkan penuturan yang didapat dari 
hasil wawancara 11 September 2015 dengan Ibu 

Rosniati yang merupakan anggota KUBE Bambu 
Wangi adalah sebagai berikut: 

“Setiap pembuatan di kumpulin sama kelompok, 
ketuanya yang ngumpulin lagi. Tapi kalau untuk orderan 
biasanya langsung ke para ketua, para ketua yang 
mengarahkan ke kami model apa pesanannya. Kalau semua 
sanggup ya kita buat. 

Didukung juga oleh penuturan Ibu Aenul 
dan Ibu Iswanti dalam wawancara 2015 berikut: 

“ada pesanan, kita buat nanti pemasaran kelompok 
yang atur, biasanya pengepul datang mesen produk nanti 
tinggal dibuat sesuai kesepakatan, dikumpulin dikelompok.” 

“Pemasaran produk biasanya kelompok yang 
atur.Produknya banyak ke Bali. Berupa barang setengah jadi 
seperti ini tutup saji, ada juga tempat koran, termos, bak 
sampah bagus-bagus finishingnya.” 
 
2. Peran dalam Aspek Sosial 
 Aspek sosial  dalam hal ini yaitu modal 
sosial, dimana modal sosial tersebut diciptakan 
oleh perubahan-perubahan antar pelakunya. 
Fukuyama (1995) dalam Inayah (2012) 
menyatakan modal sosial adalah kemampuan yang 
timbul dari adanya kepercayaan (trust) dalam 
sebuah komunitas. Dimana wujud kepercayaan 
dan hubungan timbal balik itu dikembangkan terus 
menerus dalam sebuah proses. Hal ini sejalan 
dengan hasil penelitian di lapangan yang 
menunjukkan dengan adanya Program Kelompok 
Usaha Bersama (KUBE) mampu meningkatkan 
rasa kebersamaan, kekeluargaan, kepedulian dan 
kesetiakawanan sosial antar masyarakat setempat 
khususnya pengrajin anyaman bambu yang 
ditunjukkan dengan adanya (1) kerjasama yang 
dibentuk oleh para pengurus maupun anggota dari 
kelompok itu sendiri, (2) Rasa kekeluargaan yang 
tinggi, (3) Kepedulian antar sesama baik anggota 
maupun pengurus. 
 Terbentuknya kelompok KUBE merupakan 
wadah utuk mempererat hubungan semua anggota 
kelompok melalui kegiatan-kegiatan yang dibentuk, 
seperti: rapat rutin bulanan, arisan, adanya IKS 
(Iuran Kesetiakawanaan Sosial) tiap bulannya, 
adanya simpan pinjam sehingga mempermudah 
para anggota yang sedang membutuhkan, serta 
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pengajian rutin yang diadakan setiap bulan di 
minggu pertama dan lain sebagainya. Hal ini telah 
diutarakan oleh Pendamping KUBE dalam 
wawancara 11 September 2015 berikut:  

“Kalau kerjasama antar anggota kelompok yaa.. 
kalau awalnya dulu memang agak kurang bagus si tapi lama-
lama setelah kita beri dia pendampingan, Alhamdulillah 
mereka bisa bekerjasama dengan baik, setiap ada pesenan 
atau orderan dari luar, pengurusnya akan memberikan 
kemasing-masing anggota untuk mengerjakan prodak itu. 
Misalnya kalau dipesan 100 buah tempat sampah misalnya  
mereka akan membagi-bagi untuk dikerjakan. Kerja sama 
mereka nampak disitu, kerjasama dia mengerjakan misalnya 
100 harus selesai dalam tempo sekian hari ibu-ibu ini dibagi 
si A si B dua dua atau tiga tiga sehingga dia deket 
kerjasamanya”. 

Penuturan lain juga disampaikan oleh Ibu 
Iswanti selaku ketua KUBE Bambu Berdikari dalam 
wawancara 27 September 2015 berikut : 

“Insya'allah tetap ada rapat anggota, pengajian rutin 
setiap bulan di minggu pertama, tetep program pemerintah 
itu. Ada juga kegiatan rutin kita, itu dah pertemuan tiap bulan, 
ada program pemerintah untuk pengrajin-pengrajin. 
Pengobatan geratis untuk para pengrajin di Balai pengrajin. 
Arisan juga ada tapi terbuka untuk umum”. 

3. Peran dalam Aspek Ekologi 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

Desa Bentek merupakan desa yang dikelilingi oleh 
tanah dataran dan pegunungan tinggi yang 
mencapai 0-650 mdpl, dengan perkiraan curah 
hujan mencapai 1250 mm dengan persebaran yang 
cukup merata dan suhu rata-rata yaitu 30ºC, dan 
secara umum merupakan wilayah perbukitan yang 
dikelilingi hutan. Kondisi-kondisi tersebut sesuai 
dengan syarat tumbuh tanaman bambu seperti 
pernyataan yang dikemukakan oleh Husnil, 2009 
dalam Mayasari dan Suryawan 2012, “Lingkungan 
yang sesuai untuk tanaman bambu adalah bersuhu 
8,8°C - 36°C. Tipe iklim untuk tumbuhan bambu 
mulai dari A, B, C, D sampai E (mulai dari iklim 
basah sampai kering). Semakin basah tipe iklim, 
makin banyak jenis bambu yang dapat tumbuh. 
Sebab, tanaman bambu termasuk tanaman yang 
banyak membutuhkan air, yaitu curah hujan 
minimal 1020 mm/tahun dan kelembaban minimum 
76%. Keadaan ini sangat mendukung sehingga 
tanaman bambu mampu tumbuh dengan subur. 

Tanaman bambu di Dusun Dasan Bangket 
tumbuh secara alami tanpa adanya 
pembudidayaan yang dilakukan oleh masyarakat 
setempat. Ketersediaan bahan baku bambu yang 
alami membuat masyarakat setempat khususnya 
pengrajin anyaman bambu memanfaatkan bambu 
yang tumbuh di lahan kebun milik pribadi sesuai 
kebutuhkan tanpa adanya pembudidayaan khusus. 
Hal ini juga didukung oleh pendapat Husnil, 2009 
dalam Mayasari dan Suryawan, 2012 yang 
menyatakan bahwa bambu dapat tumbuh 
berkelompok karena perkembangbiakannya melalui 
tunas dan merupakan jenis tanaman yang mampu 
menggunakan ruang tumbuh secara maksimal, 
dilihat dari produktivitas biomassa bambu pesatuan 
luas lebih tinggi dibandingkan dengan jenis 
tanaman lainnya. Seperti yang dituturkan oleh Ibu 
Iswanti dalam wawancara 2015 sebagai berikut: 

“gak ada pembudidayaan, sudah ada dikebun jadi 
gak susah nyari kalau bambu, bambu itu hidup menyebar di 
kebun banyak rumpunnya. Yang susah itu rotan sebagai 
pengikatnya itu sudah jarang disini. Dulu ada tapi di hutan 
tempatnya, kalau beli paling didatangkan dari mataram, itu 
kita pesen dulu caranya”. 

Pernyataan yang mendukung diutarakan 
juga oleh Bapak Suradi dalam wawancara 11 
September 2015 berikut : 

“Kalau untuk mempertahankan bahan baku bambu 
selama ini belum begitu bermasalah di tingkat pengrajin 
karena masing-masing anggota kelompok ini dia punya kebun 
dan ada bambu dikebunnya. 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini KUBE 
belum memberikan pengetahuan tambahan kepada 
anggotanya tentang pembudidayaan bambu secara 
khusus. Masyarakat memang tidak 
membudidayakan bahan baku bambu secara 
khusus, namun dalam pemanfaatannya para 
pengrajin menyesuaikan dengan usia tebang 
bambu, dimana pengrajin menebang bambu yang 
sudah diperkirakan tua untuk menjadi bahan baku 
kerajinan, sedangkan yang masih muda atau yang 
lainnya dibiarkan tumbuh kembali. Hal ini secara 
tidak langsung dapat melestarikan lingkungan 
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karena bambu memiliki manfaat yang lebih selain 
sebagai bahan baku kerajinan. Sesuai dengan 
pendapat Berlian dan Rahayu (1995) yang 
menyatakan bahwa bambu juga mempunyai sistem 
perakaran serabut dengan akar rimpang yang 
sangat kuat. Karakteristik perakaran bambu 
memungkinkan tanaman ini menjaga sistem 
hidrologis sebagai pengikat tanah dan air, sehingga 
dapat digunakan sebagai tanaman konservasi. 

Pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan 
Kayu) yaitu tanaman bambu yang merupakan 
bahan baku utama pembuatan kerajinan anyaman 
bambu secara tidak langsung mengurangi 
kemungkinan adanya perambahan kayu secara 
illegal di hutan. 

Kendala/hambatan Kelompok Usaha Bersama 
(KUBE) dalam pengembangan usaha kerajinan 
anyaman bambu 
 
 Dalam suatu usaha, kendala/hambatan 
merupakan hal yang paling penting untuk 
diperhatikan.Karena adanya kendala/hambatan 
dapat mempengaruhi baik buruknya suatu 
kelompok usaha.Sehingga kelompok harus 
berusaha meminimalisir kendala/hambatan yang 
dihadapi agar suatu usaha berjalan dan 
berkembang dengan baik. Begitu pula yang 
dihadapi KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Di 
Dusun Dasan Bangket, yang juga memiliki 
beberapa kendala/hambatan dalam usahanya. 
Dalam hal ini kendala/hambatan KUBE, seperti : 
1. Man merujuk pada Sumber Daya Manusia yang 
dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam manajemen 
usaha, faktor manusia adalah yang paling 
menentukan dalam mencapai suatu tujuan. Dimana 
seseorang melakukan suatu proses untuk 
mewujudkan tujuan tersebut dengan kemampuan 
dan keterampilan yang dimiliki. Berdasarkan hasil 
penelitian, Sumber Daya Manusia dalam hal ini 
yaitu kemampuan dan keterampilan yang dimiliki 
pengrajin. Kemampuan dan keterampilan dasar 
memang tidak menjadi kendala suatu kelompok 
dalam pengembangan usaha kerajinan, karena 
pada umumnya kemampuan dan keterampilan 

dasar yang dimiliki pengrajin di Dusun Dasan 
Bangket ini merupakan warisan turun temurun dari 
generasi kegenerasi. Tetapi yang menjadi 
kendala/hambatan yaitu kurangnya pengetahuan 
tentang finishing produk menyebabkan kelompok 
hanya mengekspor pesanan dengan produk 
setengah jadi. Sehubungan dengan hal tersebut 
Ibu Iswanti selaku ketua KUBE Berdikari 
menuturkan dalam wawancara 27 September 2015 
berikut: 

“pelatihan finishingnya pernah hanya sekali, tetapi 
belum terlalu bisa karena yang ikut pelatihan hanya beberapa 
dari kita yang di undang, pas pelatihan hanya dasar-dasarnya 
saja, finishing yang perlu biar cantik produknya gak pernah, 
Cuma bagaimana menganyam model-model baru.  

 Diperjelas lagi oleh penuturan Ibu 
Ratnawati selaku ketua KUBE Mitra Bambu dalam 
wawancara 27 September 2015 berikut : 

“Kita kalah dengan bali, produk inikan kebali dia, di 
bali justru tutornya yang nyulap dia di finishing disana , 
disinikan bahan mentah trus jadinya produknya dari bali, 
pengrajinnya gak kelihatan, barang setengah jadi soalnya 
dibawa kesana jadinya orang sana yang punya barang 
brandnya itu disitu. Itu sebenernya kita harus punya hak cipta, 
itu sudah kalahnya kita dengan bali. “ 

1. 2. Money (uang) dalam hal ini lebih kepada modal 
yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Dengan 
demikian uang merupakan salah satu unsur 
penting dalam melakukan produksi. Berdasarkan 
hasil penelitian, bahwa modal yang dikelola 
kelompok berasal dari dana bantuan pemerintah 
pusat berupa dana hibah, yang sampai saat ini 
masih bergulir berupa kas kelompok, simpan 
pinjam dan IKS (Iuran Kesetiakawanaan Sosial) 
yang merupakan iuran rutin setiap bulan yang 
sifatnya diwajibkan. Seperti penuturan dari Ibu 
Sriati dalam wawancara 27 September 2015 
berikut : 

“Awalnya itu kan kita dikasi dana dari Dinas sosial.  
sampai sekarang, modalnya  masih ada karena ada iuran IKS 
itu, ada juga simpan pinjam antar kelompok, modal itu 
dikumpulkan makin bertambah-bertambah makin besar itu, 
dananya yang dulu itu yang dikasih pemerintah. Masih 
sampai sekarang malah semakin banyak.  
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Ada, tiap bulan kita biasanya kumpul , rapat, arisan 
juga, untuk kelompok ada iuran tiap bulan itu yang 
dikumpulkan setiap bulan sama-sama 20 ribu. IKS namanya. 

 Berdasarkan penuturan dari wawancara 
tersebut dapat disimpulkan, bahwa dana atau 
modal yang ada akan menjadi suatu 
kendala/hambatan kelompok apabila iuran tidak 
berjalan sebagaimana mestinya. 
 
3. Material dalam hal ini yaitu bahan baku baik itu 
bahan mentah atau bahan setengah jadi, dimana 
berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
Dusun Dasan Bangket memiliki ketersediaan 
bahan baku bambu yang memang secara alami 
tersedia oleh alam, karena pertumbuhan bambu 
yang sesuai. Dimana hampir keseluruhan dari para 
pengrajin mempunyai lahan kebun sendiri yang 
mereka manfaatkan. Meskipun sebagian pengrajin 
tidak mempunyai lahan kebun tetapi untuk 
memperoleh bahan baku bambu tidak teralu sulit 
karena mereka dapat membeli dengan harga 
murah 5000/btg. Seperti yang diutarakan oleh Ibu 
Asmawati dalam wawancara 9 Okober 2015 berikut 
: 
 “Beli sih, yang gak punya pohon bambu beli, gak 
punya kebun kita, kadang 500 yang satu pohon” 
 
Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang 
baik selain manusia yang memiliki keterampilan 
dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan 
bahan/materi sebagai salah satu sarana. Sebab 
materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa 
materi tidak akan mencapai hasil yang dikehendaki. 
 
4. Machine (mesin) merupakan suatu alat atau 
teknologi yang memberi kemudahan untuk 
menghasilkan keuntungan lebih besar serta 
menciptakan efisiensi kerja. Tetapi dari hasil 
penelitian dapat dikatakan bahwa dalam 
memproduksi kerajinan anyaman bambu, para 
pengrajin masih menggunakan alat-alat sederhana 
atau tradisional karena pengetahuan tentang 
peralatan modern masih sangat kurang, salah 
satunya yaitu peralatan dalam proses finishing 
produk. Hal ini menjadi suatu hambatan dalam 
pengembangan usaha kerajinan anyaman bambu. 

2.  
3. 5. Method (metode) merupakan suatu mekanisme 

kerja yang sangat dibutuhkan agar suatu usaha 
dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok 
Usaha Bersama (KUBE) diketahui bahwa dalam 
proses produksi mekanisme kerja yang digunakan 
adalah berkelompok, dimana dengan berkelompok 
dapat mempermudah pencapaian target dalam 
memenuhi pesanan konsumen sehingga kegiatan 
produksi dapat berjalan optimal. Seperti penuturan 
Ibu iswanti dalam wawancara 2015 berikut : 
 “Karena lewat kelompok kita dapat bantuan 
modal, dan lewat kelompok kita bisa bekerjasama dengan 
kelompok dalam membuat produk sesuai orderan, cepat 
selesai, bisa menentukan target selesai, kalau sendiri-
sendirikan tidak bisa maksudnya sedikit” 
 
Pendapat lain juga diungkapkan oleh Ibu Ratnawati 
dalam wawancara 27 September 2015 berikut : 
 “Kan kalau kelompok ada temen kita kerja, 
pekerjaannya cepat selesai, produksinya kan lebih banyak 
kalau ada temen kerja, kalau sendiri-sendirikan gak bisa, 
harusnya satu minggu jadi gini gak bisa kita penuhi kalau 
kerja sendiri.” 
 

4. 6. Market (pemasaran)  
Memasarkan produk sudah tentu sangat 

penting atau menjadi kunci pokok keberhasilan 
suatu usaha sebab apabila barang yang diproduksi 
tidak laku, maka proses produksi barang akan 
berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan 
berlangsung. Bagaimana pun bagus dan 
berkualitasnya sebuah produk jika tidak didukung 
oleh teknik pemasaran yang bagus maka akan sulit 
berhasil melakukan penjualan secara maksimal. 
Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti 
menjual hasil produksi merupakan faktor 
menentukan dalam suatu usaha. Dalam hal ini 
kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di 
Dusun Dasan Bangket masih kurang menguasai 
pasar sehingga dalam pemasaran produk kerajinan 
untuk skala besar (orderan) masih mengandalkan 
pengepul (pengusaha) sebagai perantara. Maka ini 
akan menjadi kendala, karena akan sulit bersaing 
dengan pengusaha lain dalam merebut 
pasar/konsumen. 

 



13 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) di Dusun Dasan Bangket 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Peran kelompok usaha bersama (KUBE) dalam 
pengembangan usaha kerajinan anyaman bambu 
dari masing-masing apek yaitu: 
a. Peran Ekonomi 

Kelompok usaha bersama (KUBE) dapat 
meningkatkan pendapatan pengrajin, KUBE 
membuka peluang adanya perhatian dari 
pemerintah baik berupa dana bantuan maupun 
pelatihan, jangkauan pemasaran yang luas, 
terpenuhinya kebutuhan sehari-hari keluarga 
pengrajin. 
b. Peran Sosial  

Adanya KUBE dapat mempererat hubungan 
antar anggota kelompok terlihat dari 
pengorganisasian, kerjasama kelompok dalam 
memenuhi pesanan, kegiatan-kegiatan rutin yang 
dilakukan seperti rapat bulanan, arisan, bahkan 
pengajian rutin. 
c. Peran Ekologi  

Pemanfaatan  bambu sebagai bahan utama 
kerajinan  mengurangi adanya perambahan kayu di 
hutan secara illegal. Kesadaran para pengrajin 
dalam hal pembudidayaan bambu sangat kurang, 
tetapi kesadaran mereka tentang pelestarian 
bambu terlihat dalam proses pengambilan bambu 
dengan pembudidayaan alami. 

 
2. Kendala/hambatan yang dihadapi Kelompok 
Usaha Bersama (KUBE) dalam pengembangan 
usaha kerajinan anyaman bambu adalah sebagai 
berikut: 
a. Sumber Daya Manusia (SDM)  

Pengetahuan dan keterampilan yang kurang 
menyebabkan produksi kerajinan anyaman bambu 
tidak maksimal, dalam artian produk yang 
dihasilkan berupa barang setengah jadi. 
b. Teknologi  

Ketersediaan peralatan modern masih 
sangat kurang, sehingga menjadi suatu hambatan 

dalam pengembangan usaha kerajinan anyaman 
bambu. 
c. Pemasaran  

Pemasaran produk hasil kerajinan masih di 
kuasai oleh pengepul sehingga menjadi kendala 
pengembangan usaha kerajinan anyaman bambu. 
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