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Penelitian skripsi ini mendeskripsikan peranan elit informal dalam mengembangkan home 

industri tape. Masalah tersebut muncul dari pemikiran bahwa eksisrensi elit informal di dalam 

masyarakat merupakan sosok manusia teladan berfenomena kultural, yang secara hakiki 

menjunjung tinggi nilai moral tertentu sehingga oleh masyarakat dijadikan patokan dalam suatu 

keberhasilan pengembangan home industri. Sedangkan fenomena sosial menunjukkan bahwa 

pengembangan home industri di Desa Sumber kalong belum berhasil sebagaimana diharapkan, 

terutama dilihat dari aspek mental dan perilaku baik dari elit formal (pemerintah) maupun dari 

masyarakat. Sehingga dapat di jelaskan bagaimana peranan elit informal di dalam melakukan 

penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan perencanaan pemasaran terhadap pengembangan 

home industri tape di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisa kualitatif dimana penganalisaan 

bergerak diantara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan secara interaktif 

sehingga merupakan proses siklus. Data diperoleh dengan cara wawancara dan pengamatan 

langsung terhadap beberapa peristiwa atau fenomena sosial dillokasi penelitian dan terbatas pada 

beberapa informan yang dianggap representatif. Di samping itu pila peneliti mempelajari 

dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa peranan elit informal dalam pengembangan home industri, 

baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahap pengawasan diwujudkan dalam 

bentuk tenaga dan dalam bentuk uang sudah cukup baik. Karena dalam usaha- usahanya elit 

informal selalu memotivasi atau menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pengembangan home industri tape, dan berupaya secara kultural menawarkan dan 

menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Adapun program-

program dari pembinaan antara lain meliputi kegiatan bimbingan dan penyuluhan, 

pengembangan pemasaran, serta pengembangan keterkaitan. Secara umum keterlibatan elit 

informal dalam perencanaan pengembangan home industri cukup baik. Hal itu dapat diketahui 

dari berbagai usaha elit informal dalam pengembangan home industri tape. Dalam pelaksanaan 

pengembangan home industri tape terdapat kegiatan-kegiatan baik dari elit informal maupun dari 

masyarakat desa untuk mencapai sasaran dan tujuan dari pengembangan home industri tersebut.  

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis bahwa dengan peranan elit informal dalam 

menggerakkan partisipasi masyarakat, maka pengembangan home industri dapat berhasil dengan 

baik. Partisipasi yang murni hanya bisa dicapai kalau pemerintah menyesuaikan programnya 

dengan kebutuhan masyarakat. Artinya azas musyawarah dari mufakat menjadi hal yang sangat 

menentukan sehinnga elit informal dapat melakukan tawaran kultural secara terus- menerus yang 

memihak kepentingan masyarakat. Keterlibatan elit informal dalam pengawasan pengembangan 

home industri dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang berupa bimbingan dan 

penyuluhan yang dilakukan tiap satu bulan sekali. Dimana bimbingan dan penyuluhan dari elit 

informal tersebut diharapkan masyarakat akan mengerti dan memahami bagaimana cara 



pembuatan tape yang baik agar menghasilkan kulaitas tape yang tinggi dan konsumen tertarik 

untuk membeli tape khas Bondowoso 

 


