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Bab IV 

Dari Desa Petani ke Desa Pengrajin 

 

Pendahuluan 

Desa Celuk merupakan pusat industri kerajinan perak di 

sebelah selatan pulau Bali. Desa dengan luas wilayah 2.28 km2 tersebut 

terdiri dari tiga banjar yaitu Banjar Celuk, Banjar Tangsub, dan Banjar 

Cemenggaon. Secara administratif, desa ini berada di wilayah 

kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar.  

 

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gianyar 

Gambar 4.1. Peta Provinsi Bali 

 

Jarak desa Celuk dari Bandara Internasional Ngurah Rai di 

Denpasar, kurang lebih 11 km dan bisa ditempuh dalam waktu 60 

menit dengan mobil. Selain itu, di desa Celuk terdapat tempat usaha 

seni kerajinan perak, menurut karakteristiknya terbagi menjadi Toko 

seni silver smith dan toko seni artshop. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gianyar
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Toko seni silver smith memiliki perbedaan dengan toko seni 

artshop. Toko seni silver smith  melayani produksi pesanan sesuai 

dengan desain dari pembeli, proses produksi berlangsung di tempat 

usaha toko seni, serta fokus menerima pembelian produk dalam jumlah 

yang banyak (wholesale). Sedangkan toko seni artshop fokus menerima 

pembeilan produk per satuan produk (retail) dan tidak melakukan 

proses produksi di tempat usaha. Adapun, perusahaan produksi 

berbeda dengan toko seni artshop maupun toko seni silver smith 
karena perusahaan produksi melakukan produksi dalam jumlah yang 

banyak dengan orientasi pasar internasional dalam bentuk kontrak 

maupun pemasaran produk.Toko seni silver smith terletak di jalan 

Jagaraga, sedangkan toko seni artshop terletak di jalan Raya 

Celuk.Disisi lain, perusahaan produksi seni kerajinan perak terletak di 

kawasan yang sama yaitu di jalan Raya Celuk. Seperti pada gambar peta 

wilayah desa Celuk berikut ini. 

 
Sumber Gambar : Google Map 2015 

Gambar 4.2. Peta Wilayah Desa Celuk 

 

Mayoritas masyarakat desa Celuk menganut kepercayaan 

Hindu, sehingga terintegrasi dalam visi pembangunan desa Celuk 

:yaitu “Terwujudnya Masyarakat Desa Celuk Yang Aman, Bersih, 
Tertitb, Indah dan Berbudaya Berlandaskan Tri Hita Karana dengan 
Bertumpu Pada Sektor Industri Kerajinan Perak Untuk Menuju 
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Masyarakat Adil, Makmur dan Sejahtera.” Sedangkan misi 

pembangunan desa Celuk ialah : Meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia melalui program pendidikan dan program kesehatan, serta 

pengamalan ajaran agama kepada masyarakat sesuai dengan falsafah 

“Tri Hita Karana”; memperkuat ekonomi berbasis kekayaan yang 

bertumpu pada kekuatan lokal, terutama pengusaha kecil menengah 

dan koperasi yang aktif, produktif, mandiri dan berdaya saing serta 

berwawasan lingkungan yang berkelanjutan; mewujudkan tata 

pemerintahan desa yang bersih, jujur dan berwibawa, dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan 

kemakmuran masyarakat desa; meningkatkan pembinaan dan 

pelestarian adat dan budaya dalam kehidupan sosial yang 

berkelanjutan, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh 

globalisasi; menanggulangi kemiskinan secara terpadu melalui 

pemberdayaan masyarakat; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkeadilan gender, 

sehingga dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian 

dalam pembangunan desa yang berkelanjutan; dan menegakan 

supremasi hukum dan rasa keadilan masyarakat pada pengambilan 

kebijakan publik yang setara, demokratis dalam keragaman dan 

penegakan hak asasi manusia. 

 

Sejarah Terbentuknya Desa Celuk 

Desa Celuk terbentuk sejak tahun Isaka Warsa 13051. Sebelum 

terbentuknya desa Celuk, penduduknya masih menjadi satu dengan 

desa adat Sangsi, dalam perkembangannya terdapat beberapa kepala 

keluarga di desa adat Sangsi yang ingin berpisah dengan membentuk 

desa yang baru. Menurut I Wayan Sueta2, perpisahan terjadi karena 

                                                           
1 Profil Pembangunan Desa Celuk tahun 2013 
2“Dulu dibawah tahun 1935 jauh dibawah itu desa Celuk itu adalah bergabung dengan 
desa Singapadu, bergabung menjadi satu desa. Setelah itu ada selisih paham dengan 
desa itu... dibuat lah desa Celuk. Dibuatlah tiga pura.. khayangan pura... jadi ya kita 
pisah dari desa itu, ga gampang... jadi kita buat lah pura itu dari kelompok-kelompok 
orang yang ada di desa Celuk ini. Membuat pura itu kita butuh tanah itu...yang itu... 
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perselisihan atau kesalapahaman di kalangan penduduk. Akan tetapi, 

upaya untuk berpisah dari desa adat Sangsi tidak berjalan dengan baik, 

karena hal tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Disisi lain, 

salah satu persyaratan dalam membentuk desa yang baru, harus 

dilakukan upacara adat memindahkan tanah leluhur dari pura Dalem 

desa adat Sangsi menuju desa yang baru. Hal tersebut dilakukan untuk 

menghormati leluhur, dimana jenazah leluhur yang telah dibakar 

menjadi debu, selalu dimasukan ke dalam pura Dalem. Tanah tersebut 

sangat penting bagi penduduk yang ingin membentuk sebuah desa 

yang baru. Penduduk yang ingin berpisah melakukan berbagai upaya 

agar dapat mengambil tanah dari pura Dalem. Rencana pengambilan 

tanah dari pura Dalem, diketahui oleh perajurit adat desa adat Sangsi, 

ketika informasi tersebut berdar di kalangan masyarakat. Pemangku 

adat desa Sangsi memerintahkan perajurit adat desa untuk menjaga 

pura Dalem desa Sangsi dengan ketat pada siang maupun malam hari. 

Penduduk meminta pertolongan Jro Nyoman Karang Tambak yang 

dikenal sebagai orang sakti untuk menggunakan kesaktiannya dan 

mengambil tanah dari pura Dalem. Kesaktian Jro Nyoman Karang 

Tambak, mampu membuat perajurit adat yang menjaga pura Dalem 

tertidur, sehingga dengan mudah Jro Nyoman Karang Tambak masuk 

ke area pura Dalem dan mengambil tanah tersebut. Tanah tersebut 

dibungkus dalam daun kemudian dipindahkan ke pura Dalem desa 

yang baru. Setelah itu, desa yang baru dibentuk tersebut diberikan 

nama desa Celuk yang berarti terpisah. 

Penduduk yang pindah dari desa adat Sangsi ke desa adat Celuk 

terdiri dari para petani dan soroh pande atau kelompok pengrajin 

                                                                                                                                    
adalah sesuatu.. itu kita taat kepada leluhur kita... Itu kita ambil dulu untuk dibawa 
kesini sebagai dasarnya... munah, pohon munah. karna kita tidak dikasih tanah... ya 
itu... kita curilah tanah, ya itu... malam itu dijaga 24 jam. mungkin dulu leluhur kita itu 
mempunyai keahlian, yang dulu kuat sekali kan, leluhur kita buat ilmu pesirap (ilmu 
buat penjaga ngantuk), di dalam.. mencuri tanah itu, diambil lah setangkai daun, itu... 
munah... arti ya... pohon seperti buah jeruk. Itu kayu yang dikeramatkan di Bali. lalu 
dibuatlah sesajen, disuatu tempat dibuat lah, ilmu ya itu... entah gimana mereka semua 
tidur. Lalu masuk lah beberapa orang. Membungkus tanah itu dengan daun munah. 
Nah tanah itu lah yang dibuat pura tiga. trus dipakai dengan dibungkus pakai daun, 
terjadilah keajaiban, tumbuh lah pohon munah itu. itu keajaiban...sekarang pohon itu 
sudah punah” (Wawancara tanggal 4 Februari 2015). 
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perak. Disisi lain, desa adat Celuk merupakan cakupan wilayah 

kekuasaan Keraton Gianyar, sehingga soroh pande tetap menghasilkan 

produk seni kerajinan perak untuk memenuhi kebutuhan keraton 

Gianyar berupa tempat senjata keris milik raja, maupun perangkat 

lainnya. Selain itu, soroh pande juga menghasilkan seni kerajinan 

perak untuk memenuhi kebutuhan  upacara adat berupa caratan 

(kendi), sangku (kendo), dan bokor (tempat membawa sesajen). 

Berkenan dengan proses produksi, soroh pande menggunakan 

perangkat seperti palu untuk menghaluskan perak, alat pemotong 

untuk membentuk perak yang telah dihaluskan, pahat untuk mengukir 

perak yang telah dipotong menyerupai bentuk caratan, sangku maupun 

bokor. Disisi lain, soroh pande menggunakan arang dan bambu untuk 

membuat jawan3 dan bun4, serta menggunakan air dan buah lemon 

untuk membersihkan perak semakin mengkilap5. Seperti yang 

dikatakan oleh I Wayan Sueta (63th)6 bahwa soroh pande selain 

membuat perangkat upacara adat, kelompok tersebut juga memenuhi 

                                                           
3 Bola-bola perak yang kecil 
4 Kawat perak 
5 Ni Wayan Wiratni :“Peraknya ditaruh ditanah liat taruh dikompor yang ada kaki itu 
yang pake stronken (lampu penerangan) yang keluarin api semenjak saya sudah bisa 
bekerja itu, sudah ada, cuma diketuk manual gitu kompor sudah ada. Trus pake 
arangnya itu untuk bikin jawannya trus teropong bambu untuk biar panas arangnya 
panas peraknya mau jadi bulat-bulat, sekarang juga masih segitu tapi sekarang ada yang 
spesial gitu. Perak murni ada perak murninya 100gram dicampur 5 gram tembaga trus 
dilebur dengan api-apikayu, arang gitu saya punya dulu dirumah harus dipukul dengan 
palu dengan paron.Paron tuh untuk pengalasnya gitu. Kalau dulu setiap malam orang 
pasti mecahin perak biar nda ngantuk. tahun 1975 ibu hanya minta order di semadi, 
sandiyarsa. Kalau dulu kita sudah bisa bekerja, bagus...dulu ada aja orang kasih kerjaan 
gitu lah, oh bikin gini ongkosnya segini kalau cocok, iya...” (Wawancara tanggal 12 
Februari 2015). 
6 “Seni kerajinan perak yang ada di desa Celuk, sudah berada sekitar 100 tahun yang 
lalu, tepatnya tahun 1915. Disini kerajinan perak itu sudah ada, tetapi ketika itu, 
pengrajinnya hanya beberapa orang saja. Itu, keturunan dari keturunan pande, pande 
itu artinya tukang. Dia itu dari bali, ada keturunan tukang. Memang ada soroh pande 
artinya tukang perak, perkumpulan. Pande ini, dia membuatkan senjata bagi raja-raja 
yang dahulu. Namanya I Wayan Gert, I Wayan Gati, I Wayan Rinih, I Wayan Lenyah, 
I Wayan Krted. Nah, artinya berkaitan dengan perak, produk yang mereka buat saat itu 
adalah produk sebatas untuk keperluan upacara keagamaan. Contohnya caratan 
(kendi), sangku (kendo), dan bokor (tempat membawa sesajen). Perkembangan terjadi 
sekitar tahun 1935, selain memproduksi keperluan upacara, mereka sudah mulai 
memproduksi aksesoris berupa gelang, cincin, kalung, dll. Pada waktu itu, perhiasan 
hanya boleh dipakai oleh raja-raja di Bali, petinggi-petinggi Hindia Belanda. Kita kan 
masih di jajah, untuk masyarakat kecil belum populer.”(wawancara tanggal 4 Februari 
2015). 
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kebutuhan raja Gianyar, berupa sarung keris milik raja atau pejabat 

keraton. 

Ketika desa adat Celuk terbentuk dan terpisah dari desa adat 

Sangsi, soroh pande telah berdomisili dan melanjutkan aktivitasnya di 

desa Celuk. Meskipun demikian, desa adat Celuk masih berada dalam 

cakupan wilayah kekuasaan keraton Gianyar, sehingga soroh pande 

tetap membuat perangkat untuk memenuhi kebutuhan keraton 

Gianyar dan kebutuhan upacara adat masyarakat lokal. Secara turun-

temurun, keterampilan sebagai soroh pande diwariskan kepada 

keturunannya. Seperti yang dikatakan oleh I Wayan Sueta bahwa 

keturunan soroh pande yang memiliki tempat tinggal di desa Celuk, 

ialah I Wayan Gert, I Wayan Gati, I Wayan Rinih, I Wayan Lenyah, I 

Wayan Krted, dan I Wayan Sueta yang juga merupakan keturunan dari 

soroh pande. Menurut I Wayan Sueta, aktivitas menghasilkan seni 

kerajinan perak di desa Celuk, telah dimulai sejak tahun 1915 dan 

mengalami perkembangan pada tahun 1935, ketika soroh pande mulai 

menghasilkan aksesoris atau perhiasan perak. 

 

Petani menjadi Pengrajin 

Sejak tahun 1935, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, 

para pejabat pemerintahan mulai menjadi konsumen para soroh pande 

dari desa Celuk. Soroh pande menerima produksi pesanan dari pejabat 

pemerintah asing sehingga mengalami perkembangan dalam hal desain 

produk. Disisi lain, desa Celuk semakin dikenal masyarakat 

internasional sebagai sentra kerajinan perak, setelah pulau Bali 

ditetapkan sebagai destinasi pariwisata oleh pemerintah kolonial 

Belanda sekitar tahun 1930-an. Sebagai akibatnya, secara perlahan 

terjadi pergeseran mata pencaharian dari sebagian besar masyarakat 

desa Celuk yang semula adalah petani menjadi pengrajin. Pada tahun 

1950-an, di desa Celuk telah berdiri empat artshop yang menjual 

produk seni kerajinan perak, yaitu Surah Artshop, Sandiyasa Artshop, 

Semadi Artshop, dan Dewi Sri Artshop. Kondisi pada tahun 1950-an, 

pengusaha toko seni artshop hanya memberikan produksi pesanan 
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kepada pengrajin7. Seiring dengan perkembangan waktu, pada tahun 

1970-an, seorang pengrajin yang bekerja di toko seni artshop bernama  

I Wayan Kantor, mengamati adanya peluang dan keuntungan yang 

signifikan dari bisnis seni kerajinan perak melalui banyaknya produksi 

pesanan oleh wisatawan mancanegara ketika berkunjung ke desa 

Celuk. Perkembangan tersebut, mendorong Kantor untuk membuka 

toko seni silver smith untuk menjual produk yang dihasilkannya. 

Harga produk yang dijual oleh Kantor, lebih rendah dibandingkan 

dengan harga produk yang dijual pengusaha toko seni artshop. 
Sehingga, banyak wisatawan mancanegara yang datang memberikan 

produksi pesanan kepada kantor dibandingkan membeli produk di toko 

seni artshop. Seiring perkembangannya, I Wayan Kantor 

membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan produksi. I Wayan 

Kantor memberikan pelatihan kepada penduduk yang bersedia bekerja 

di tempat usaha miliknya. Kantor mulai mengajarkan proses produksi 

dari tahap pembuatan jawan dan bun, hingga tahap penyelesaian. 

Penduduk yang ingin belajar seni kerajinan peraktidak dipungut biaya, 

Kantor sangat menekankan pada motivasi dan keinginan individu 

untuk belajar menghasilkan seni kerajinan perak. Seiring 

berkembangnya bisnis seni kerajiann perak, aktivitas pelatihan dan 

produksi seni kerajinan perak, mulai mendapat sorotan, sehingga 

mendorong terjadinya perubahan matapencaharian dari petani ke 

pengrajin. 

 Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas sebagai pengrajin 

seni kerajinan perak, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari 

pengrajin dan pengusaha. Perlahan-lahan, masyarakat di kawasan jalan 

Jagaraga mulai memiliki motivasi untuk mempelajari keterampilan seni 

kerajinan perak sehingga mampu menghasilkan produk dengan 

berbagai macam bentuk, motif, ukiran dan fungsi. Kebanyakan 

penduduk yang mahir dalam hal produksi seni kerajinan perak, 

                                                           
7 Ni Wayan Wiratni : “Dulu tahun 75 itu ga perlu modal besar yang penting ada niat. 
yang penting ada niat untuk bekerja orang percaya sama kita bekerja pasti dikasih 
perak untuk bikin barang dikasih contoh diajari sama bos bikin gini, cara bikin gini 
dikasih deh ongkos berapa kalau kita baru belajar sedikit murah ongkosnya udah 
pandai baru mahalan sedikit itu syukurnya kalau dulu”(Wawancara tanggal 12 
Februari 2015). 
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membuka toko seni silver smith di tempat kediamannya. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh I Wayan Suate8, pada tahun 1970-an hampir 

seluruh masyarakat di desa Celuk beralih dari pekerjaan sebagai petani 

menjadi pengrajin, dengan adanya toko silver smith yang dipelopori 

oleh I Wayan Kantor. Hal tersebut didukung oleh pendapat I Kembar 

Kemuda Arsa9, yang mengatakan bahwa pada tahun 1970-an sampai 

dengan 1990-an, Celuk dikenal sebagai desa yang kaya karena aktivitas 

usaha seni kerajinan perak.  

 

Masa Kelimpahan Industri Seni Kerajinan Perak dan 

Kedatangan Migran 

Pada tahun 1968, bandara internasional Ngurah Rai Denpasar 

diperluas untuk berbagai maskapai, sehingga 5000 orang terbang ke 

Bali. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung pada tahun 

1969 berkembang menjadi 10.000 dan pada tahun 1970 sejumlah 

23.000 orang. Pada tahun 1973, presiden Soeharto mulai melakukan 

peninjauan potensi pariwisata Bali10, dan meresmikannya menjadi 

destinasi wisata11. Sehingga, tahun 1978 wisatawan mancaneara yang 

berkunjung ke Bali mengalami peningkatan menjadi 133,000 orang; 

dan pada tahun 1981 berjumlah 158.000. Pada tahun 1983, pariwisata 

Bali mengalami perkembangan pesat seiring dengan peresmian hotel 

                                                           
8 “Ketika tahun 1970-an ada pak I Wayan Kantor, itu orang pertama membangun 
tokoh dirumahnya. Setelah itu, menyusulah satu orang. Namanya pak I Wayan 
Kardanau, keturunan soroh pande. Trus setelah itu, ada muncul lagi I Ketut Suardana, 
terus lagi I Ketut Darne, terus I Ketut Sunake, pak I Made Deguran trus setelah itu 
wayan sueta. Ini saya buka 1980. Sehingga pada saat itu membuka dirumah ya. Tamu 
itu banjir semua dirumah-rumahnya.” (Wawancara tanggal 4 Februari 2015). 
9 “Dulu Celuk pernah dicap (dikenal sebagai) desa terkaya di asia, karena desanya kecil, 
satu desa, karena tidak banyak. Wih...waktu tahun 1970-1990 sebelum terjadinya 
„perang teluk‟, itu adalah masa ke-emasan Celuk. Desa saya, terus terang...dulu me-rajai 
tentang perak, karena pas musim ramai jadi tamu-tamu Itali, Jerman, Amerika dan 
segala manca negara datang. Dulu kan dia kesini sambil melancong, pergi langsung, 
sambil order. dulu tahun 70 merajai desa saya. kayanya sama setara dengan ubud dan 
kute.” (wawancara pada tanggal 2 Februari 2015). 
10 http://soeharto.co/1973-11-13-presiden-dan-ibu-tien-kunjungan-kerja-ke-bali 
11 http://soeharto.co/1973-11-14-presiden-soeharto-resmikan-fasilitas-wisata-di-bali 
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Nusa Dua Bali oleh presiden Soeharto12. Sejak saat itu, kunjungan 

wisatawan mancanegara ke pulau Bali mengalami peningkatan dalam 

kurun waktu 20 tahun ( Wall , 1996)13. Bersamaan dengan 

berkembangnya sektor pariwisata Bali, industri seni kerajinan perak di 

desa Celuk juga mengalami perkembangan, sehingga dikenal sebagai 

kriya perak. seperti yang disampaikan oleh I Kembar Kemuda Arsa 

(53th)14, bahwa desa Celuk pada tahun 1980-an dikenal sebagai kriya 

perak karena banyaknya wisatawan mancanegara yang datang untuk 

memberikan produksi pesanan dan membeli produk seni kerajinan 

perak. Ketertarikan wisatawan mancanegara terhadap seni kerajinan di 

Bali, merupakan faktor pendorong wisatawan mancanegara menjadi 

pasar bisnis seni kerajinan perak di desa Celuk (Picard,1996)15. 

Dalam perkembangannya, pengusaha toko seni tidak dapat 

menyeimbangkan proses produksi dengan permintaan pembeli yang 

semakin meningkat, sehingga membuka kesempatan kerja bagi 

pengrajin yang berasal dari luar desa Celuk. Hal tersebut menjadi daya 

tarik migran sebagai pengrajin asal untuk datang dan bekerja sebagai 

pengrajin di tempat pengusaha lokal16. Keberadaan migran sebagai 

                                                           
12 http://soeharto.co/1983-05-28-sambutan-presiden-soeharto-pada-peresmian-
pembukaan-hotel-nusa-dua-bali 
13 Wall, Geoffrey., 1996., Perspectives on Tourism in Selected Balinese Villages. Britain 
: Pergamon 
14 “Dulu Celuk pernah dicap (dikenal sebagai) desa terkaya di asia, karena desanya 
kecil, satu desa, karena tidak banyak. Wih...waktu tahun 1970-1990 sebelum terjadinya 
„perang teluk‟, itu adalah masa ke-emasan Celuk. Desa saya, terus terang...dulu me-rajai 
tentang perak, karena pas musim ramai jadi tamu-tamu Itali, Jerman, Amerika dan 
segala manca negara datang. Dulu kan dia kesini sambil melancong, pergi langsung, 
sambil order. dulu tahun 70 merajai desa saya. kayanya sama setara dengan ubud dan 
kute.” (wawancara pada tanggal 2 Februari 2015). 
15 Picard, Michel., 1996., Bali : Cultural Tourism and Touristic Culture. Singapore : 
Archipelago Press.  
16 I Wayan Mudiana : “Kalau pendatang banyak disini, pengrajin perak disini 
kebanyakan dari luar yaa juga dari jawa dan juga dari bali bagian timur, dan utara ada 
dari singaraja ada dari karangasem, yang paling banyak karangasem. Sedangkan, Putera 
daerah masih banyak juga, karena disini memang dulu memanga pada kegiatan 
pokoknya memang perak, perak itu, nah sekarang sudah gak, mulai ini.. ditinggalkan 
karena situasi tidak memungkinkan untuk itu itu saja, tapi sementara masih jalan, tapi 
tersendat-sendat itu, karena itu mengenai mengoptimalkan potensi desa. kalau 
kesempatan kerja, memang ada sih beberapa sekarang ini, beberapa dari kita yang 
pengusaha-pengusaha yang masih bisa menampung tenaga-tenaga dari kita, termasuk 
juga tenaga dari luar juga banyak disini, seperti yang saya sampaikan disini, 
kebanyakan dari jawa juga ada dari luar ya bali timur, bali utara juga banyak disini. 
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pengrajin, mendorong perkembangan industri seni kerajinan perak di 

desa Celuk.  

 

Pengaruh Krisis Akibat Bom Bali Kedua terhadap Industri 

Seni Kerajinan Perak Celuk 

Perkembangan industri seni kerajinan perak di desa Celuk, 

selalu mengikuti perkembangan sektor pariwisata. Berbagai peristiwa 

yang mempengaruhi kondisi pasar pariwisata di Bali akan 

mempengaruhi kondisi industri seni kerajinan perak di desa Celuk. 

Selain itu, kondisi perekonomian global juga mempengaruhi 

perkembangan industri seni kerajinan perak di desa Celuk.  

Krisis yang dialami oleh pengusaha bisnis seni kerajinan perak 

di desa Celuk, menyebabkan trauma terhadap pengusaha maupun 

migran sebagai pegnrajin. Pengusaha yang tidak mampu bertahan, 

beralih ke bisnis yang lain, bahkan berhenti dari bisnis seni kerajinan 

perak. Beberapa diantaranya memberhentikan migran sebagai 

pengrajin yang telah bekerja di tempat usaha miliknya, untuk 

melakukan efisiensi. 

 

Masa Pemulihan Paska Krisis Bom Bali Kedua 

Industri seni kerajinan perak saat ini, sedang dalam masa 

pemulihan untuk mempertahankan usaha seni kerajinan perak sebagai 

bagian dari warisan budaya atau kearifan lokal sebagai kriya perak. 

Upaya melestarikan kebudayaan tersebut, tidak terlepas dari campur 

tangan pemerintah desa yang membangun kerjasama dengan 

                                                                                                                                    
sementara untuk kesempatan kerja masih bisa kita atasi. kalau pertumbuhan ekonomi 
anggaplah pemerataan ya.. gak ada yang ini sekarang, ya karena tuntutan dari jaman, 
tuntutan anak-anak, terpaksa juga kita, masyarakat kita harus juga ini, harus siang 
malam bekerja, terutama pengrajin perak kita tuh, siang malam bekerjanya bukan 
siangnya saja malam juga bekerja, iya karena tuntutan jaman tuntutan pendidikan 
anak-anak ” (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Januari 2015). 
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pengusaha maupun seni kerajinan perak. Menurut I Wayan Mudiana17, 

pemerintah mendukung upaya untuk mempertahankan industri seni 

kerajinan perak di desa Celuk melalui program pelatihan18 untuk 

mengatasi permasalahan1920 yang dihadapi industri seni kerajinan perak 

di desa Celuk21.   

                                                           
17Aaa.. sementara untuk potensi desa itu, karena harga perak yang terlalu mahal, yang 
sementara disini sudah terbentuklah yang namanya koperasi KPPC yang koperasi 
perak yang ada di Celuk itu, yang berusaha, apa namanya.. aaa.. nganu menghimpun 
pengrajin pengrajin yang ada di desa Celuk, untuk mempermudah mendapatkan, apa 
namanya bahan bahan baku... nah dari sana di optimalkan untuk membeli perak 
kemungkinan bisa mendapatkan yang lebih murah disana akan terbentuklah koperasi 
KPPC yang kedua dibentuk pasar, pasar seni kerajinan perak yang baru juga terbentuk 
disini. ada.. ada di, mungkin ade nanti ada di, ada di Barong, mungkin ade bisa 
konsultasi disana langsung dengan pengrajin kita juga semuanya pengrajin kita yang 
ada disana di di yang perak, di barong, dan juga ada selain perak, kita juga ada, 
istilahnya.. anu apa namanya.. pasar seni, pasar seni ada disatu yang kita namakan pasar 
seni Sukawati 3... iya.. karena setelah yang pertama itu kan ada pasar seni yang di 
sukawati memang, trus yang kedua wilayahnya ada yang dikita tapi yang mengelola 
karena itu apa namanya yang mendirikan pasar itu adalah dari pemkab, kabupaten, itu 
pasar seni dua tapi permohonan pengelolaannya, ini aneh, kesempatan itu diberikan 
kepada desa goang pada hal wilayahnya ada di desa Celuk, gitu.. karena mungkin pada 
saat itu kita yang lalai mungkin, keduluan dari desa lain bisa memanfaatkan tanah kita, 
kita yang disini kurang memahami gitu, bisa tertinggal disana, akhirnya kita disini 
bikin pasar sendiri, gitu.. bersebelahan dengan yang disana gitu, ya disana juga, 
bersebelahan kebetulan kita punya lahan disana, itu dibantu dengan dana PNPM 
dengan dana yang dibantu dari PNPM sebesar Rp.50 Juta pada saat itu Rp.56 juta, tapi 
menghabiskan dana sekitar Rp.600 jutaan itu didorong ada keinginan dari pada 
masyarakat untuk melakukan itu, kita bersama-sama dengan masyarakat akhirnya pada 
waktu itu, sampai terbentuklah pasar seni sukawati tiga itu loh. tahun berdirinya itu, 
berapa tahun ya ? kebetulan saya yang menjadi panitia pembangunannya itu,kebetulan 
waktu itu, saya lupa, kurang lebih tahun 2007an gitu, kurang lebih 6 tahun yang lalu, 
kurang lebih tahun 2008an itu lah, aa.. sekarang itu diserahkan pengelolaan nya di desa 
adat cemengaon, bukan desa sebelah, kita punya tapi banjar adatnya yang kelolah. 
sama yang dengan disini kalau pasar seni peraknya khusus orang..banjar Celuk yang 
kelola, pasar seni perak dikelola oleh Celuk, pasar seni sukawati tiga dikelola oleh 
banjar cemengaon, kita disini tuh ada tiga banjar, banjar celuk, banjar tangsub, banjar 
cemengaon, terdiri dari tiga banjar dinas dan juga banjar adat. desa kita ini kecil, kira-
kira dengan luas 47 hektar, kecil gitu.. dengan jumlah penduduk kurang lebih 4000 
sekian, gitu.. kurang dari 5000. ”(wawancara dilakukan pada tanggal 29 Januari 2015) 
18“ya hmm.. ini dalam rangka untuk kegiatan kita, apa namanya untuk kegiatan-
kegiatan yang ada hubungannya dengan kerajinan perak yang pertama kita 
mengadakan pelatihan-pelatihan, pelatihan yang kita adakan di kantor desa, itu kita 
dibantu dana-dananya itu ada dari tingkat kabupaten dan dari propinsi, itu mengenai 
desain.. apa jenis ukir-ukirannya itu, itu yang kita lakukan selama ini”(wawancara 
dilakukan pada tanggal 29 Januari 2015) 
19 “Memang ada keinginan kita dari dulu untuk menguatkan hasil karya, memang itu 
juga mau programkan tapi belum belum bisa nyambung, dengan apa namanya, 
terutama juga dengan masyarakat kita, dengan kabupaten dan propinsi, tapi kita juga 
sudah akan menuju ke HAKI nya itu, ya trus yang kedua juga keinginan memiliki pasar 
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seni perak itu sendiri, nah kita juga akan menuju kesana tapi sementara kita masih 
bekerjasama dengan orang lain yang memiliki tempat itu, karena sementara kita tidak 
memiliki tempat, lahan yang disini, seperti yang saya bilang lahan kecil, kemarin saya 
punya keinginan kalau SD kita punya tiga, juga kalau anak anak sekolahnya kan karena 
keberhasilan KB masih mungkin kita pergunakan satu SD lah untuk pasar seni perak, 
tetapi kemarin saya sampaikan itu sementara masyarakat gak mau, jangan dulu, saya 
mau alihkan kesana sementara kita belum mendapatkan lahan, memang ada keinginan 
kita untuk pasar perak yang milik sendiri, kita kelolah sendiri gitu, tidak melalui, 
sementara kita kan masih kerjasama sementara dengan pengusaha yang punya lahan, 
iya.. bagi hasil lah istilahnya dari laba yang kita punya. bukan kontrak istilahnya, ada 
bagi hasil disana.. sementara kita dapat dari kabupaten baru segitu, kita juga ada 
keinginan untuk mengadakan alat ukur alat perak, belum ada desa kita, atau pengrajin 
kita atau pengusaha kita. kemarin saya kordinasi dengan propinsi apakah bisa dibantu 
nanti lewat propinsi kita lewat ke mentri perindustrian, soalnya kalau kita punya alat 
itu sendiri kan kita bisa menekan biaya, mahal juga itu biayanya.” (wawancara 
dilakukan pada tanggal 29 Januari 2015). 
20“pertanian ada tapi sedikit, padahal pertanian kita banyak disini, tapi dikelola orang 
lain, dari tetangga sebelah, dari desa sebelah, kalau dari kita ada tapi sedikit gitu, iya.. 
peternak juga sedikit, bisa dihitung dengan jari tangan, karena wilayah kita juga kecil, 
tidak memungkinkan juga secara besar-besaran kita akan melakukan, pernah kita dari 
apa, ikan lele, itik, ayam, cuma masalahnya di bidang pemasaran, perak pun juga 
begitu, permasalahan kita di pemasaran. kecuali yang punya hubungan masih ada 
chanel2 di luar nah itu bisa jalan, tapi kalau masih mengharapkan tamu yang datang 
kayak dulu disini itu sudah jarang, karena banyak artshop artshop kita disini itu beralih 
fungsi dari artshop perak menjadi oleh-oleh khas bali gitu, kita masalahnya di 
pemasaran, kalau modal kita disini masih ada modal, banyak Bank yang masuk disini 
mau menganukan modal ya banyak, tapi ditolak juga, kalau modal kita tidak 
kekurangan modal disini, terutama LPD lembaga perkreditan desa yang kita punya itu, 
masih banyak dana yang mengendap. belum belum bisa, masyarakat belum berani juga 
mengambil, karena celah ekonomi yang.. pemasaran juga susah. kita kemarin juga 
minta dari Bank apa itu, bisa nggak kalau dia bisa pemasaran nanti kita bisa bekerja 
sama juga, tapi dia gak mau datang kesini lagi, dia kan maunya kita diberikan modal 
gitu, karna masalah pemodalan kita tolak, sudah siap, kalau memang dia mau, 
pemasaran baru kita pake modalnya berapa, kita pake modalnya dia gitu.” (wawancara 
dilakukan pada tanggal 29 Januari 2015). 
21“jelas, jelas... besar pengaruh pariwisata tuh, disini kan makin banyak kunjungan 
wisatawan, kemungkinan makin banyak juga  pendapatan di art shop kita, nah kalau 
kita khusus untuk desa dinas kita gak memungut apa apa dari masyarakat, kalau pungut 
juga orang-orang kita. sementara sampai saat ini kita juga belum pernah mengambil 
distribusi, kepada artshop atau warung yang ada, belum pernah. sementara masih 
aman-aman aja mereka itu tidak ada biaya biaya yang dibebankan dari desa. iya.. ada 
kelonggaran-kelonggaran seperti itu, tiap tahun kita ada pelatihan, kemarin bulan 
januari ada pelatihan, disini di atas ada ruangan diatas. terakadang kita juga banyak,itu 
dari pengarjin perak ada koperasinya trus itu ada yang namanya desain center, CDC itu 
celuk juga yang punya.. ya khusus punya tenaga-tenaga pelatih, ya ada kita punya 
disana, kabupaten pun atau propinsi yang melatih, dia ambil tenaga kita dari sini 
karena pusatnya disini. ” (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Januari 2015). 
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Kesimpulan 

Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke pulau 

Bali, secara khusus wisatawan yang berkunjung ke desa Celuk untuk 

membeli produk seni kerajinan perak, telah meningkatkan 

pertumbuhan eknomi dan kesempatan kerja desa Celuk. Adapun, hal 

tersebut mendorong terjadinya perubahan matapencaharian penduduk 

di desa Celuk dari petani menjadi pengrajin, bahkan mendorong 

perkembangan dari pengrajin menjadi pengusaha toko seni maupun 

pengusaha perusahaan produksi. 

Perubahan matapencaharian dan perkembangan industri seni 

kerajinan perak dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang 

disebabkan oleh krisis akibat Bom Bali kedua yang menyebabkan 

beberapa pengusaha mengalami trauma dalam berbisnis seni kerajinan 

perak akibat kerugian yang dialami oleh pengusaha tersebut. Meskipun 

demikian, beberapa pengusaha masih dapat mempertahankan usahanya 

hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan 

penelitian tentang pengalaman pengusaha merintis, mengembangkan, 

dan mempertahankan usaha seni kerajinan perak di desa Celuk. 

 


