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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

Deskripsi wilayah merupakan pembahasan tentang gambaran umum 

mengenai lokasi penelitian berupa data-data pendukung untuk penjelasan yang 

relevan dengan fokus penelitian, serta dikelompokkan dengan data-data sekunder 

atau resmi baik dari pemerintah, organisasi dan sebagainya yang sesuai dengan 

pembahasan. Adapun pada pembahasan ini Tanjungsari merupakan setting atau 

lokasi yang digunakan untuk penelitian terkait pemberdayaan perempuan dalam 

upaya peningkatan ketahanan ekonomi kelurga  yang di dalamnya terdapat 

bagaimana Home Industry “Coco Art” memerikan pemberdayaan kepada 

perempuan agar dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. 

 

3.1. Gambaran Umum Kota Blitar 

3.1.1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Blitar Secara Umum 

Blitar Kota Patria adalah semboyan Kota Blitar yang berarti 

Kota Pahlawan yang Tertib, Rapi, Indah dan Aman. Disebut Kota 

Pahlawan karena disinilah lahir salah satu pahlawan bangsa yaitu 

Pahlawan Peta Supriyadi. Di Kota Blitar pula terletak makam Bapak 

Proklamator Indonesia Ir. Soekarno. Makam Bung Karno ini menjadi 

salah satu ikon Kota Blitar dan menjadi salah satu obyek wisata 

sejarah. Kota Blitar adalah kota terkecil kedua di Jawa Timur dengan 

luas wilayah yang tidak lebih dari 33 km2. Jarak Kota Blitar dengan 
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Kota Surabaya sekitar 167 km atau kurang lebih 4-5 jam perjalanan 

darat. Wilayahnya berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar dan 

secara astronomis terletak pada koordinat 112º14’ - 112º28’ Bujur 

Timur dan 8º2’ - 8º8’ Lintang Selatan. 

Dilihat dari topografinya wilayah Kota Blitar masih termasuk 

dataran rendah. Namun wilayah bagian utara relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan wilayah bagian selatan. Ketinggian di bagian 

utara sekitar 245 m dari permukaan air laut dengan tingkat kemiringan 

20 sampai 150. Semakin ke selatan tingkat ketinggiannya semakin 

menurun yaitu bagian tengah sekitar 175 m dan bagian Selatan 140 m 

dengan tingkat kemiringan 0
0
 sampai 2

0
. Secara rata-rata ketinggian 

Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m. 

Berbicara mengenai kondisi sosial ekonomi adalah berbicara 

tentang kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat 

yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta 

pendapatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, keadaan 

rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan kekayaan, jabatan dalam 

organisasi, aktivitas ekonomi. Dalam hal ini apa bila kita lihat pada 

masyarakat Kota Blitar pada umumnya faktor aktivitas ekonomi 

menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh. Aktivitas ekonomi 

ini bersumber pada potensi sektor pariwisata pada Kota Blitar. 
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Banyaknya lokasi wisata pada Kota Blitar antara lain Makam 

Bung Karno, Perpustakaan Bung Karno, Istana Gebang, Makam Aryo 

Blitar, Pemandian, Taman, dan Agrowisata di Kota Blitar menarik 

para wisatawan untuk datang dan membeli produk olahan khas Kota 

Blitar. Dengan banyaknya lokasi wisata di Kota Blitar ini tentu akan 

berdampak besar dalam kondisi ekonomi yakni akan menciptakan 

kesempatan lapangan kerja dan juga menghasilkan nilai ekonomis.  

Terkenalnya Kota Blitar sebagai tempat disemayamkannya 

Presiden Pertama RI Ir. Soekarno, membuat Kota Blitar sering 

dikunjungi wisatawan baik nusantara maupun luar negeri. Karena hal 

tersebut ribuan penduduk Kota Blitar bergantung pada keberadaan 

makam ini sebagai mata pencaharian. Mereka berdagang dan 

menawarkan berbagai macam jasa sebagai sumber penghidupan 

mereka. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke kota Blitar, 

semakin besar pula harapan mereka untuk hidup lebih sejahtera.  

Selama tahun 2017 Makam Proklamator dikunjungi setidaknya 

oleh 1.367.904 wisatawan nusantara dan 85 wisatawan mancanegara. 

Tempat wisata lainnya yang sering dikunjungi wisatawan adalah 

Perpustakaan Bung Karno dan Istana Gebang yang merupakan rumah 

masa kecil Bung Karno. Pengunjung Perpustakaan Bung Karno 

sebanyak 781.087 orang pengunjung yang terdiri dari 780.268 

wisatawan nusantara dan 819 wisatawan mancanegara. Adapun 

pengunjung Istana Gebang sebanyak 597.387 orang pengunjung yang 
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terdiri dari 597.330 wisatawan nusantara dan 57 wisatawan 

mancanegara Jumlah jasa akomodasi yang ada di Kota Blitar pada 

tahun 2017 sebanyak 15 hotel dan 2 penginapan. 

Terkenalnya Kota Blitar sebagai tempat disemayamkannya 

Presiden Pertama RI Ir. Soekarno, membuat Kota Blitar sering 

dikunjungi wisatawan baik nusantara maupun luar negeri. Karena hal 

tersebut ribuan penduduk Kota Blitar bergantung pada keberadaan 

makam ini sebagai mata pencaharian. Mereka berdagang dan 

menawarkan berbagai macam jasa sebagai sumber penghidupan 

mereka. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke kota Blitar, 

semakin besar pula harapan mereka untuk hidup lebih sejahtera.  

Selama tahun 2017 Makam Proklamator dikunjungi setidaknya 

oleh 1.367.904 wisatawan nusantara dan 85 wisatawan mancanegara. 

Tempat wisata lainnya yang sering dikunjungi wisatawan adalah 

Perpustakaan Bung Karno dan Istana Gebang yang merupakan rumah 

masa kecil Bung Karno. Pengunjung Perpustakaan Bung Karno 

sebanyak 781.087 orang pengunjung yang terdiri dari 780.268 

wisatawan nusantara dan 819 wisatawan mancanegara. Adapun 

pengunjung Istana Gebang sebanyak 597.387 orang pengunjung yang 

terdiri dari 597.330 wisatawan nusantara dan 57 wisatawan 

mancanegara Jumlah jasa akomodasi yang ada di Kota Blitar pada 

tahun 2017 sebanyak 15 hotel dan 2 penginapan. 
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Penelitian kualitatif yang penulis lakukan ini ialah mengenai 

pemberdayaan masyarakat utamanya pada perempuan dalam 

pariwisata melalui kegiatan Home Industry Kerajinan Bathok Kelapa 

“Coco Art” di Tanjungsari Kota Blitar. Hal ini untuk mengukur 

seberapa besar rasa berdaya perempuan yang terlibat dalam 

pariwisata.  

 

3.1.2. Dampak Potensi Pariwisata Kota Blitar terhadap Kegiatan 

Pemberdayaan Perempuan 

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang saat ini 

mendapat perhatian besar dari masyarakat dan pemerintah Kota Blitar 

setempat. Sejak dahulu sudah banyak daerah di Kota Blitar yang 

berpotensi dan dapat diolah menjadi sektor pariwisata, namun 

perhatian semua pihak masih belum focus tertuju bagaimana melihat 

potensi ini, sehingga sektor pariwisata masih belum diperhatikan.  

Pembangunan wilayah Kota Blitar tidak dapat dilepaskan dari 

upaya mengembangkan ekonomi lokal wilayah tersebut. 

Pengembangan sumber daya ekonomi lokal adalah salah satu strategi 

pembangunan ekonomi dengan cara optimalisasi sumber daya 

ekonomi dan sumber daya masyarakatnya. Sektor pariwisata dianggap 

sebagai sektor ekonomi yang berorientasi pada pembangunan 

berkelanjutan.  
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Kota Blitar secara umum tidak memiliki sumberdaya alam yang 

melimpah untuk dijadikan sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu 

salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah 

yaitu dengan mengembangkan sektor pariwisata. Kota Blitar 

merupakan salah satu daerah tujuan wisata (DTW) di Jawa Timur 

karena memiliki keunikan budaya dan keindahan alam sebagai asset 

wisata yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke 

daerah ini. 

Pengembangan sektor pariwisata diharapkan mampu memunculkan 

multiplier effect atau efek pengganda pada sektor-sektor pendukung 

pariwisata seperti perdagangan, jasa, perhotelan, dan sebagainya seperti 

industri rumah tangga. Industri pariwisata di Kota Blitar dapat dikatakan 

berkembang dengan baik dilihat dari sisi pengembangan fisik obyek wisata 

yang ada dan juga dari sisi pengelolaanya. 

Berdasarkan fakta yang ada, pariwisata memberikan dampak 

yang cukup signifikan terhadap keadaan suatu daerah baik itu dampak 

sosial, budaya sampai dengan ekonomi. Namun, dampak yang sangat 

berperan dalam pengembangan masyarakat suatu daerah adalah 

dampak ekonomi. Dengan adanya sektor pariwisata ini mampu 

mengembangkan ekonomi lokal terutama pada daerah yang 

mempunyai daya tarik wisata yang cukup baik. Selain itu, dampak 

ekonomi juga dapat bersifat positif maupun negatif dalam setiap 

pengembangan obyek wisata. 
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Dampak ekonomi dari segi positif ini ada yang langsung dan ada 

juga yang tidak langsung. Dampak positif langsungnya antara lain 

membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk komunitas lokal, yang 

sesuai dengan kemampuan dan skill dari masyarakat sekitar sehingga 

masyarakat lokal bisa mendapatkan peningkatan taraf hidup yang layak. 

Namun, selain untuk masyarakat lokal, dampak ekonomi juga akan 

berpengaruh bagi pemerintah daerah yang akan mendapatkan pendapatan 

dari pajak. Pajak yang didapatkan oleh pemerintah biasanya dalam 

bentuk pajak hiburan dan sebagainya. Sedangkan dampak ekonomi yang 

tidak langsung adalah kemajuan pemikiran akan pengembangan suatu 

obyek wisata, terutama dengan adanya emansipasi wanita sehingga 

wanita pun bisa bekerja. Dengan begitu dapat lebih mengembangkan 

perekonomian lokal melalui pemberdayaan masyarakat dari semua 

kalangan, tidak terkecuali kaum perempuan 

Dari segi negatifnya, dampak terhadap ekonomi lokal 

sebenarnya tidak serta merta berjalan lancer, banyak faktor yang 

menyebabkan tidak semua masyarakat local menerima dampak dari 

perkembangan perekonomian, antara lain adanya kebocoron. 

Kebocoran dalam pariwisata ini banyak disebabkan karena adanya 

investor yang menanamkan modalnya untuk mengembangkan objek 

wisata di suatu daerah. Hal seperti inilah yang sebenarnya harus dapat 

dicegah oleh pemerintah daerah agar pendapatan yang diterima oleh 

daerah tidak dijajah oleh para investor luar. 
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Oleh karena itu, tujuan penelitian penulis ini yakni ingin 

mengetahui bagaimana pemberdayaan perempuan khususnya pada  

pekerja perempuan Home Industry Kerajinan Bathok Kelapa “Coco 

Art” ialah untuk membuktikkan bahwa dengan berkembangnya sektor 

pariwisata akan mengembangkan lapangan pekerja untamanya pekerja 

perempuan demi meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.  

 

3.2. Gambaran Umum Kecamatan Sukorejo 

3.2.1. Kondisi Umum Kecamatan Sukorejo 

Kecamatan Sukorejo adalah salah satu kecamatan yang berada 

di Kota Blitar. Kecamatan Sukorejo berada pada ketinggian 174,6 M  

dari permukaan air laut.  Kecamatan Sukorejo memiliki luas wilayah 

9,93 Km2 yang terbagi dalam 7 Kelurahan, yaitu Kelurahan Tlumpu, 

Kelurahan Karangsari, Kelurahan Turi, Kelurahan Blitar, Kelurahan 

Sukorejo, Kelurahan Pakunden dan Kelurahan Tanjungsari. Kelurahan 

terluas adalah Kelurahan Tanjungsari dengan luas wilayah 2,460 Km2 

, sementara kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Turi 

sekitar 7,55 % dari luas kecamatan Sukorejo dengan luas wilayah 

0,51Km2. Jarak Kelurahan terjauh dari Kantor Kecamatan Sukorejo 

yaitu Kelurahan Tanjungsari kurang lebih 4 Km. sedangkan kelurahan 

terdekat yaitu Kelurahan Turi sekitar 0.3 Km.  
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Batas wilayah Kecamatan Sukorejo : 

1. Sebelah Utara   : Kec.Sanankulon Kab.Blitar 

  Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar 

2. Sebelah Selatan : Kec. Sananwetan Kota Blitar 

  Kec.SananKulon Kab. Blitar 

3. Sebelah Barat   : Kec. Sanankulon Kab. Blitar 

4. Sebelah Timur  : Kec.Kepajenkidul 

   Kec. Sananwetan Kab Blitar 

Secara administratif wilayah Kecamatan Sukorejo terbagi dalam 

7 Kelurahan, 50 rukun Warga dan 185 Rukun Tetangga. Jumlah 

perangkat pada masing-masing Kelurahan sebanyak 6 orang. 

Sementara total pengurus LPMK sebanyak 144 orang dan Kader 

Pembangunan 59 orang. Fasilitas pemerintahan di masing-masing 

kelurahan terbilang sangat lengkap. Seluruh kelurahan sudah 

dilengkapi dengan balai kelurahan, kantor kelurahan, kantor PKK dan 

kantor LPMK. Tersedianya sarana dan prasarana, didukung dengan 

sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan pelayanan aparat 

kelurahan terhadap keperluan masyarakatnya bisa lebih baik.  

Secara administratif wilayah Kecamatan Sukorejo terbagi dalam 

7 Kelurahan, 50 rukun Warga dan 185 Rukun Tetangga. Jumlah 

perangkat pada masing-masing Kelurahan sebanyak 6 orang. 

Sementara total pengurus LPMK sebanyak 144 orang dan Kader 

Pembangunan 59 orang. Fasilitas pemerintahan di masing-masing 
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kelurahan terbilang sangat lengkap. Seluruh kelurahan sudah 

dilengkapi dengan balai kelurahan, kantor kelurahan, kantor PKK dan 

kantor LPMK.  

Tersedianya sarana dan prasarana, didukung dengan sumber 

daya manusia yang berkualitas diharapkan pelayanan aparat kelurahan 

terhadap keperluan masyarakatnya bisa lebih baik.  Berdasarkan data 

dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, jumlah industri 

yang berada di Kecamatan Sukorejo sebanyak 1 439 unit usaha. 

Sebagian besar unit usaha (1 391 industri) tergolong kelompok 

industry non formal, sisanya industri formal 48 unit usaha. Jumlah 

tenaga kerja yang terserap oleh industri formal maupun non formal 

mencapai 4 880 tenaga kerja. 

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemampuan sektor 

industri untuk menyerap tenaga kerja lebih tinggi seiring 

bertambahnya unit usahanya. Nilai investasi yang ditanamkan pada 

kelompok industri pengolahan di Kecamatan Sukorejo mencapai 

9,698 miliar rupiah. Sedangkan nilai produksinya mencapai 108,005 

miliar rupiah. Jenis industri pengolahan yang paling banyak terdapat 

di Kecamatan Sukorejo adalah industri kecil dan rumah tangga. 

Khususnya di kelurahan Pakunden merupakan pusat industry 

pengolahan tahu dan tempe. Sambel pecel merupakan produk 

unggulan dari kecamatan ini bahkan Sambel Pecel Karangsari sudah 

mencapai pasar luar negeri. 
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Tabel 3.1 Industri Menurut Jenisnya dan Kelurahan  

di Kecamatan Sukorejo Tahun 2017 

No Kelurahan 
Industri 

Besar 

Industri 

Sedang 

Industri 

Kecil 

Industri 

Rumah 

Tangga 

1 Tlumpu - - 49 51 

2 Karangsari - 2 48 70 

3 Turi - - 26  96 

4 Blitar 1 - 46 48 

5 Sukorejo - 6 110 310 

6 Pakunden - 8 115 315 

7 Tanjungsari - - 107 151 

 Jumlah 1 16 501 1.041 

Sumber Data : Monografi Kelurahan Badan Pusat Statistik Kota Blitar 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa di 

Kecamatan Sukorejo terdapat 7 kelurahan. Tabel di atas ditentukan 

menurut jenis industry yang berada di setiap keluarahan. Menurut 

focus penelitian penulis, yakni pada kelurahan Tanjungsari terdapat 

107 industri kecil dan 151 industri rumah tangga. Diliat dari data 

tersebut kelurahan Tanjungsari sangat bersaing dengan kelurahan-

kelurahan lainnya dalam hal industri.  

Tabel 3.2 Jumlah Home Industri pada Kelurahan Tanjungsari 

No Nama Home Industry Produk 
Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 
Home Industri Sandal 

Sepatu Al Barokah 
Alas Kaki 5 2 

2 
Home Industri Tempe 

Kita 
Tempe 6 2 

3 Agrowindo Blitar 

Mesin 

Pertanian, 

Mesin 

Peternakan 

8 1 

4 Industri Mebel Supadi Mebel 5 - 

5 Sumber Kali Batako, Paving 6 2 

Sumber Data: Kecamatan Sukorejo dalam Angka 2018 Badan Pusat Statistik Kota Blitar 
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Berdasarkan tabel diatas adalah 5 home industri yang berada 

pada Kelurahan Tanjungsari Kota Blitar yang penulis sajikan sebagai 

gambaran. 5 nama home industry tersebut adalah contoh industry kecil 

dari 107 total jumlah industry yang berada pada Kelurahan 

Tanjungsari. Perbandingan pekerja antara laki-laki dan perempuan 

relatif jauh perbedaannya dibanding tempat Home Industri Kerajinan 

Batok Kelapa “Coco Art”. Hal ini juga yang mendasarkan penulis 

memilih tempat penelitian karena secara jumlah pekerja perempuan 

dan laki-laki Home Industry “Coco Art” mampu menyeimbangkan 

jumlah keduannya. 

 

3.2.2. Kondisi Umum Kelurahan Tanjungsari 

a. Keadaan Geografis  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2005 

tentang pembentukan Kelurahan baru di Kota Blitar, Kelurahan 

baru tersebut terletak di wilayah Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 

yang di dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa 

Kelurahan di Kota Blitar yang ke-21 adalah Kelurahan 

Tanjungsari. Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota 

Blitar melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mulai tanggal 

01 Desember Tahun 2005. Adapun batas wilayah Kelurahan 

Tanjungsari adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Ds. Sumber 

dan Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, Sebelah 
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Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pakunden Kecamatan 

Sukorejo Kota Blitar, Sebelah Barat berbatasan dengan Ds. 

Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, Sebelah 

Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Bendo 

dan Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. 

Luas wilayah Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota 

Blitar ± 222.64 hektar, secara administrasi terdiri dari 4 lingkungan 

yaitu; Tanjungsari, Perumnas, Pengkol dan Josenan. Kelurahan 

Tanjungsari terbagi menjadi 9 Rukun Warga (RW) dan 40 Rukun 

Tetangga (RT). 

b. Visi Misi Kelurahan  

Visi  

 Terwujudnya Kelurahan Tanjungsari yang aspiratif, partisipatif 

dalam kerangka menuju kawasan yang berkembang di bidang 

pemerintahan, pelayanan prima masyarakat, pemukiman, pertanian, 

perdagangan barang dan jasa menuju masyarakat yang sejahtera 

yang berkeadilan dan berakhlak. 

Misi  

 Meningkatkan Pelayanan Prima untuk membangun citra Kelurahan 

sebagai ujung tombak Pemerintahan dan sebagai pelayan 

masyarakat, Meningkatkan pembangunan yang partisipatif 

dilandasi sikap aspiratif, Meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia, Mendorong kemandirian masyarakat dalam 
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pengembangan home industri dan UKM, Pengembangan pemukiman 

berlandaskan tata ruang wilayah dengan dasar pelestarian lingkungan, 

Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal. 

c. Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo 

Kota Blitar menggunakan Struktur Organisasi garis dan staff. Jenis 

Struktur Organisasi ini menunjukkan mengalirnya wewenang dari 

yang paling atas kepada posisi di bawahnya atau dengan kata lain 

kewenangan diberikan oleh Lurah kepada Sekrretariat Kelurahan 

dalam hal ini adalah Sekretaris Kelurahan, Jabatan Fungsional, 

Seksi dan Staf secara langsung. 

d. Keadaan Penduduk 

Keadaan penduduk Kelurahan Tanjungsari menurut data yang 

diperoleh pada tahun 2018 adalah 9.331. jiwa dengan uraian 

sebagai berikut : 

1) Jumlah laki-laki   : 4.705 jiwa 

2) Jumlah perempuan   : 4.626 jiwa 

3) Jumlah Kepala Keluarga  : 2.845 KK  

4) Kepadatan Penduduk : 2,458 km² 

e. Agama 

Dari seluruh jumlah penduduk yang terdapat di kelurahan 

Tanjungsari Kota Blitar mayoritas penduduknya beragama Islam, 

namun ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha. 
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Tabel 3.3 Keadaan Agama Penduduk Kelurahan Tanjungsari 

No Agama Jumlah 

1 Islam 8.954 orang 

2 Kristen 210 orang 

3 Katolik 159 orang 

4 Hindu 2 orang 

5 Budha 2 orang 

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar Tahun 2018 

Berdasarkan Tabel Agama Penduduk di atas, di 

KelurahanTanjungsari mayoritas penduduknya beragama Islam 

maka pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sehingga corak 

dan tradisi budaya yang dilatarbelakangi ajaran Islam juga di 

buktikan dalam kegiatan kemasyarakatan yang ada seperti yang 

bersifat harian yaitu sholat berjamaah di masjid yang terdapat di 

sekitar lingkungan mereka. Selain itu juga ada yang bersifat 

mingguan seperti yasinan, istiqosah yang dilakukan oleh bapak-

bapak atau ibu-ibu di di Tanjungsari.   

f. Tingkat Pendidikan  

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat 

SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam 

jangka panjang pada tingkatan perekonomian. Dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan 

masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya 

keterampilan kewirausahaan dan lapangan pekerjaan baaru, 

sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengatasi 

pengangguran dan kemiskinan. Adapun klasifikasi penduduk 

menurut pendidikan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Kelurahan Tanjungsari 

No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan 

1 Tidak/Belum Sekolah 5.383 5.129 

2 Belum Tamat SD/Sederajat 3.261 3.100 

3 Tamat SD/Sederajat 4.606 4.963 

4 SLTP/Sederajat 4.279 4.312 

5 SLTA/Sederajat 7.074 6.537 

6 Diploma I/II 164 285 

7 
Akademi/Diploma III/S. 

Muda 
400 479 

8 Diploma IV/Strata I 1.409 1.646 

9 Strata II 136 90 

10 Strata III 3 2 

  26.715 26.543 

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar Tahun 2018 

Bersadarkan Tabel Tingkat Pendidikan yang berada di 

Kelurahan Tanjungsari mayoritas tingkat pendidikan baik laki-laki 

maupun perempuan adalah tamat SLTA/SMA. Besar presentasi 

jumlah lulusan SLTA/SMA pada Keluarahan Tanjungsari adalah 

7.074 untuk laki-laki dan 6.537 untuk perempuan.  

g. Ekonomi 

Keadaan ekonomi masyarakat Kelurahan Tanjungsari 

sebagian besar adalah wiraswasta, disamping itu keadaan ekonomi 

masyarakat Kelurahan Tanjungsari sangat beragam, ada yang 

bekerja sebagai karyawan, petani, peternak, pedagang dan lain 

sebagainya. 

Untuk menggambarkan keadaan sosial dan ekonomi 

masyarakat Kelurahan Tanjugsari secara jelas, dari tabel dibawah 

ini akan mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk 

Kelurahan Tanjungsari, sebagai berikut:  
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Tabel 3.5 Jenis Pekerjaan Kelurahan Tanjungsari 

No Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 

1. Pegawai Negeri Sipil  (PNS) 196 181 

2. TNI 15 0 

3. POLRI 34 3 

4. Perdagangan  137 106 

5. Petani  182 55 

6. Peternak 21 3 

7. Nelayan  3 0 

8. Industri 7 7 

9. Pensiunan 78 40 

10.  Karyawan Swasta 533 303 

11. Karyawan BUMN 35 9 

12. Karyawan BUMD 5 0 

13.  Karyawan Honorer 32 26 

14. Buruh Harian Lepas 319 75 

15. Buruh Tani Perkebunan 143 48 

16. Mekanik 36 3 

17. Buruh Peternakan 3 0 

18. Pembatu Rumah Tangga 1 22 

19. Seniman 5 2 

20. Tukang Listrik 1 0 

21. Tukang Batu 67 0 

22. Tukang Kayu 17 0 

23. Tukang Sol Sepatu 3 0 

24. Tukang Las Pandai Besi 15 0 

25. Tukang jahit 4 0 

26. Pendeta 1 21 

27. Wartawan 1 0 

28. Ustad 2  

29. Dosen 1 3 

30. Guru 47 87 

31.  Arsitek  1 0 

32. Konsultan 2 1 

33. Dokter 2 4 

34. Perawat 5 7 

35. Penyiar 1 0 

36. Pelaut 8 0 

37. Peneliti 1 0 

38. Supir 32 0 

39. Pedagang 120 111 

40. Perangkat Desa 2 0 

41. Wiraswasta 514 220 

    

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar Tahun 2018 
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Berdasarkan Tabel Jenis Pekerjaan di atas, mayoritas 

pekerjaan masyarakat pada Kelurahan Tanjungsari adalah 

Karyawan Swasta. Hal ini sangat berkorelasi atau cocok dengan 

kondisi lapangan pekerjaan pada studi kasus penulis yakni di Home 

Industry Kerajinan Batok Kelapa “Coco Art”. 

 

3.3. Profil Home Industry Kerajinan Batok Kelapa “Coco Art” 

3.3.1. Sejarah Berdirinya Home Industry “Coco Art” 

Kerajinan batok kelapa “Coco Art” didirikan pada tahun 2009 

oleh Bapak Ismarofi. Kerajinan Batok Kelapa “Coco Art” bertempat 

di Jl. Kali Glagah No. 48 RT 02 RW 09 Tanjungsari Kecamatan 

Sukorejo Kota Blitar Jawa Timur. Sejarah berdirinya bermula dari 

sebuah kegelisahan Bapak Ismarofi dimana beliau baru saja di PHK 

dari perusahaan sebuah produk furniture. Saat menganggur itulah 

Bapak Ismarofi mendapatkan ide untuk membuat sebuah kerajinan 

yang memiliki nilai jual dan dapat menyerap tenaga kerja dari warga 

sekitar.  Beliau melihat batok kelapa (tempurung kelapa) yang 

melimpah di Kota Blitar. Bapak Ismarofi lalu mengambil limbah 

batok kelapa itu dari tetangga nya yang seorang pedagang sayur.  
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  Gambar 3.1 Banner Depan Home Industri “Coco Art” 

Berbekal pengalaman kerja di perusahaan furniture nya dahulu 

Bapak Ismarofi mulai membuat mesin modifikasi untuk membentuk 

batok kelapa itu sesuai dengan motif yang dinginkan. Setelah itu, 

batok yang sudah berbentuk motif tertentu ditempel pada media kertas 

karton yang dilapisi kain. Baru setelah itu dijahit memakai benang 

Nylon dan difinishing. Setelah itu dirangkai pakai furing dikasih 

handle. Jadilah sebuah produk tas batok kelapa. 

Sebelum adanya Home Industry “Coco Art” ini masyarakat 

lingkungan Desa Tanjungsari terlihat belum berdaya dikarenakan 

belum banyak usaha yang berkembang secara signifikan. Home 

Industry “Coco Art” milik bapak Ismarofi inilah yang mempelopori 

agar lingkungan masyarakat mau menyesuaikan dengan 

perkembangan industry yang ada. Seiring dengan berjalannya waktu 

usaha tersebut berkembang dan dikenal banyak orang. Kerajinan 

Batok Kelapa “Coco Art” telah mempunyai legalitas usaha sejak 
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tahun 2011 antara lain SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan merk 

dagang Coco Art.  Filosofi pengambilan nama Coco Art untuk nama 

usahanya yaitu diambil dari Bahasa inggris yang berarti Seni Kelapa 

dengan tujuan agar mudah dimengerti dan diingat bukan hanya orang 

dalam negri akan tetapi orang luar negri juga. 

Kerajinan Batok Kelapa “Coco Art” saat ini memproduksi tas 

dengan berbagai ukuran, kotak tisu dan gantungan kunci. Pangsa pasar 

penjualan produk Kerajinan Batok Kelapa “Coco Art”” sebagian besar 

yaitu 60% untuk wilayah karisidenan Kediri yang meliputi wilayah 

Blitar, Kediri, Nganjuk, Trenggalek dan Tulungagung, sedangkan 

40% untuk wilayah luar Jawa Timur. Berikut penulis paparkan visi 

misi Home Industry “Coco Art” meliputi berikut : 

Visi dan Misi  

Visi  

Berasal dari usaha kecil yang mempunyai keinginan besar menjadi 

sebuah usaha untuk pemberdayaan masyarakat. 

Misi  

Kerajinan ini dapat mejadi wisata kampong batok yang terdapat 

edukasi ataupun pelatihannya. Dan warga sekitar yang tidak 

berkecimpung dikerajinan bisa ikut membuat kuliner didalam 

kampong batok. 
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3.3.2. Perkembangan Home Industry “Coco Art” 

Perkembangan Home Industry “Coco Art” terlihat dengan 

bagaimana cara pemsaran produknya. Seiring berjalannya globalisasi 

kita dituntut untuk lebih kreatif dalam memasarkan produk-

produknya. Home Industry “Coco Art” telah berkembang pesat dari 

semula hanya berjualan di kios menjadi jual secara online melalui 

Twitter, Facebook, dan Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 3.2 Proses Pembuatan Pola 

Di samping itu, saat ini pihak Generasi Pesona Indonesia 

(GenPI) Blitar sedang melakukan pengembangan kawasan pasar. 

Wajah Home Industri Kerajinan Batok Kelapa “Coco Art” ini akan 

dikembangka menjadi pasar bathok akan didandani menyeluruh agar 

tampil instagramable. 
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Rencananya, pasar ini akan mengembangkan banyak spot untuk 

selfie. Panggung besar multifungsi juga akan didirikan yang dapat 

digunakan untuk live music serta pertunjukan teater dan tari. Tak 

hanya itu, agar semakin menarik nantinya akan menjadi pasar bathok 

akan menggunakan mata uang bathok atau tempurung kelapa sebagai 

alat transaksinya. Pecahannya dimulai Rp 2.500, Rp 5.000, Rp 7.500, 

hingga Rp 10.000. 

 

3.3.3. Unit Produksi Home Industry “Coco Art” 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 3.3 Hasil Produk Tas Home Industry “Coco Art” 

Di Kerajinan Batok Kelapa “Coco Art” Kota Blitar produksi 

kerajinannya yaitu antara lain tas dengan berbagai ukuran dan model, 

dompet batok dengan berbagai ukuran dan model selain itu juga 

tempat tisu yang terbuat dari batok. 
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3.3.4. Permodalan Home Industry “Coco Art” 

Pada awalnya modal Home Industry “Coco Art” ini sejumlah Rp 

2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) pinjaman dari tetangga, warga Jl 

Kaliglagah 48 Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ini mulai 

beraksi. Bermodalkan itu Ismarofi mengambil limbah itu dari 

tetangganya yang pedagang sayur. Lalu membuat mesin modifikasi 

untuk membentuk batok kelapa itu sesuai dengan motif yang 

dinginkan. Setelah itu, batok yang sudah berbentuk motif tertentu 

ditempel pada media kertas karton yang dilapisi kain. Seiring 

berjalannya waktu, Home Industry “Coco Art” ini mendapat modal 

dari Pemerintah Kota Blitar.  

 

3.3.5. Pemasaran  

Pemasaran pada Home Industry Kerajinan Bathok Kelapa “Coco 

Art” ini dengan mengoptimalkan media sosial yakni facebook, 

website industry dan twitter. Disisi lain home industri ini juga 

membidik tempat tempat strategis untuk di jadikan kios di kawasan 

Makam Bung Karno juga pesanan souvenir untuk pernikahan. Tidak 

jarang juga mereka mendapat pesanan dalam jumlah besar baik dari 

luar kota maupun luar negeri.  

Pangsa pasar penjualan produk Sentra Kerajinan Batok Kelapa 

“Coco Art” sebagian besar yaitu 60% untuk wilayah karisidenan 

Kediri yang meliputi wilayah Blitar, Kediri, Nganjuk, Trenggalek dan 



 

62 

 

Tulungagung. Sedangkan yang 40% untuk wilayah luar Jawa Timur 

seperti Bali, Jakarta, Yogyakarta, Aceh, Sulawesi, Sumatera hingga 

Kalimantan yaitu langganan yang melakukan pemesanan ulang 

(repeat order). 

 

3.3.6. Karyawan 

Secara keseluran total pekerja Home Industri Kerajinan Batok Kelapa 

“Coco Art” adalah 7 orang. Dengan kategori pengerjaan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.6 Daftar Nama Karyawan Home Industri “Coco Art” 

No Nama Pekerja P/L Pekerjaan 

1 Ririn P Marketing  

2 Wati P Jahit Bathok 

3 Sumiati P Handle dan Finishing 

4 Beti P Potong Karton 

5 Novan L Pengeliman 

6 Eko L Amplas 

7 Imam L Gergaji  

Selanjutnya dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

subjek penelitian yakni pekerja perempuan pada Home Industri 

Kerajinan Bathok Kelapa “Coco Art”. Dimana dalam melakukan 

wawancara yang digunakan oleh peneliti memiliki pertimbangan-

pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya. Subjek penelitian 

yang dipilih adalah : 

1. Besar Keluarga 

Besar Keluarga ditentukan oleh banyaknya jumlah anggota 

keluarga. Dalam hal ini besarnya keluarga akan mempengaruhi 

pekerja perempuan tersebut dalam meningkatkan ketahanan 
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ekonomi keluarganya dikarenakan Banyaknya jumlah anggota 

keluarga akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per 

kapita dan besarnya konsumsi keluarga. Oleh karena itu, jumlah 

anggota keluarga atau ukuran keluarga akan memberi dorongan 

bagi rumahtangga bersangkutan untuk lebih banyak menggali 

sumber pendapatan lainnya. 

a. Umur 

Menurut Hurlock, rentang umur ini dibagi atas tiga klasifikasi yakni 

dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Kaitan dipilihnya 

kriteria ini dalam penelitian ini adalah umur pekerja khusunya 

perempuan akan menetukan psikologinya dalam bekerja sehingga 

dapat mempengaruhi produktivitas dalam bekerja. 

b. Tingkat Pendidikan,  

Keterlibatan seseorang dalam proses pendidikan atau tingkat 

pendidikan yang dicapainya akan mempengaruhi dan 

membentuk cara, pola dan kerangka berfikir, persepsi, 

pemahaman, dan kepribadiannya (Gunarsa & Gunarsa 2004). 

Dalam hal ini akan menegtahui kualitas sumber daya manusia 

khususnya pekerja perempuan sebagai subjek penelitian utama 

pada penelitian ini. 

c. Pendapatan Per Kapita  

Pendapatan per kapita adalah pendapatan total yang diperoleh 

keluarga dibagi jumlah anggota keluarga. Dengan demikian 
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pendapatan merupakan ukuran yang baik terhadap kekurangan 

dan kedudukan seseorang dalam masyarakat (Ginting & Penny 

1984). Aspek yang menonjol pada masyarakat pedesaan adalah 

gejala pola nafkah ganda, yaitu melakukan pekerjaan lain 

selain pekerjaan utama untuk dapat meningkatkan pendapatan 

dan meningkatkan tingkat hidup keluarganya. Disini selain 

posisi perempuan sebagai pekerja pada Home Industry Batok 

Kelapa “Coco Art”, pekerja perempuan juga memegang peran 

sebagai ibu rumah tangga dalam keluarganya dan status suami 

para pekerja perempuan tersebut telah bekerja sebagai bentuk 

gejala pola nafkah ganda. 

2. Bahan Baku 

Bahan baku dari produk ini yakni adalah bathok kelapa (tempurung 

kelapa) ang sudah benar-benar tua dan kering, yang mempunyai ciri-

ciri bagian potongannya mempunyai warna agag kehitaman. 

Sebelumnya, bersihkan serabut kasar yang ada di permukaan batok 

kelapa menggunakan pecahan kaca atau pisau.  Langkah pembuatan : 

a. Pertama-tama bersihkan sisa serabut halus pada permukaan 

batok menggunakan amplas kasar, 

b. Kedua,gunakan amplas halus untuk menghaluskan permukaan 

batok secara merata. 

c. Agar permukaan batok bisa mengkilat kamu bisa menggosok 

permukaan batok menggunakan daun kering secara berulang 
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sampai terlihat mengkilat. Cara lain yang bisa digunakan agar 

batok terlihat mengkilat adalah dengan mengecatnya 

menggunakan cat pernis. 

d. Langkah terakhir adalah memotong batok sesuai dengan pola 

kerajinan yang akan dibuat, untuk memotongnya gunakan 

gergaji besi. 

 

 


