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Bab V 

Pengalaman Merintis, Mengembangkan dan 

Mempertahankan Usaha Seni kerajinan Perak di Desa 

Celuk 

 

Pengantar 

Pengusaha seni kerajinan perak di desa Celuk, memiliki 

pengalaman belajar menjadi pengrajin, merintis, mengembangkan dan 

mempertahankan usaha yang sangat beragam. Pada pembahasan bab 

empirik ini, akan diuraikan pengalaman pengusaha sejak belajar hingga 

mengembangkan dan mempertahankan usaha dari pekerjaan sebagai 

pengrajin hingga menjadi seorang pengusaha toko seni maupun 

pengusaha perusahaan produksi. 

 

Menjadi Pengrajin : Sebuah Pengalaman Belajar 

Semua pengusaha seni kerajinan perak di desa Celuk, mulai 

mengenal seni kerajinan perak sejak kecil melalui lingkungannya. 

Mereka belajar membuat kerajinan perak dari orang tua, kerabat atau 

tetangga yang sudah lebih dahulu menekuni kerajinan perak. 

Pengalaman para informan menunjukan bahwa mereka mulai belajar 

membuat kerajinan perak sejak mereka berumur delapan sampai 

sembilan tahun. Sebagai contoh adalah kisah yang diceritakan oleh 

Bapak I Made Marjana. Beliau belajar kerajinan perak sejak usia 

delapan tahun dari ayahnya yang dikenal sebagai pande di desa Celuk. 

Ketika itu beliau masih belajar di Sekolah Dasar, setiap pulang sekolah 

beliau beristirahat untuk makan siang dan kembali membuat seni 

kerajinan perak. Sementara itu, mereka yang berasal dari keluarga 

petani, belajar membuat kerajinan perak dengan bekerja sebagai buruh 

perak pada toko seni kerajinan perak yang dimiliki oleh kerabat atau 

tetangga. 
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Penguasaan keterampilan dimulai dari kemampuan yang paling 

mendasar sampai kemudian mereka mampu menguasai manajemen 

produksi. Mereka mengawali pekerjaan sebagai pengrajin dengan 

berlatih membuat produk yang paling dasar dan sederhana antara lain 

dengan membuat kawat perak (jawan) dan bola perak (bun) sebelum 

dibentuk menjadi kerajinan perak yang lebih kompleks sebagaimana 

diceritakan oleh I Kembar Kemuda Arsa dalam salah satu wawancara1.  

Para pengrajin memberikan jawaban yang bervariasi mengenai berapa 

lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat  menguasai teknik 

pembuatan kerajinan perak. Ada yang menyatakan mereka 

membutuhkan waktu kurang lebih empat tahun.  Namun ada juga 

yang menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu sekitar satu 

tahun saja.  Salah satu informan dalam penelitian ini, I Kembar 

Kemuda Arsa mengatakan bahwa beliau membutuhkan waktu empat 

tahun sebelum akhirnya dapat menguasai teknik produksi dengan baik. 

Sementara itu,  I Nyoman Landra (47th) dalam sebuah wawancara 

menyatakan bahwa beliau menghabiskan waktu kurang lebih satu 

tahun untuk dapat menguasai teknik pembuatan kerajinan perak. 

Perbedaan lama waktu belajar menjadi pengrajin antara kedua 

informan, disebabkan oleh perubahan pada proses produksi dari tahun 

ke tahun seiring dengan berkembangnya teknologi. I Kembar Kemuda 

Arsa membutuhkan waktu empat tahun, karena proses produksi pada 

saat beliau belajar menjadi pengrajin, sepenuhnya masih menggunakan 

perangkat kerja tradisional berupa kayu bakar untuk melebur perak, 

bambu yang dibuat sebagai corong untuk memperbesar api, palu untuk 

menghaluskan perak, arang untuk membentuk bola-bola perak, dan air 

jeruk untuk membersihkan perak, dengan kata lain seluruh proses 

produksi masih bersifat manual. Sedangkan, I Nyoman Landra ketika 

belajar menjadi pengrajin, telah tersedia perangkat produksi yang 

cukup canggih berupa alat kompor sebagai pengganti kayu bakar dan 

bambu, alat penggiling untuk menghaluskan perak, dan pengerut 

kawat perak untuk membentuk kawat perak, dan sebagainya.  

                                                           
1 Wawancara dengan I Kembar Kemuda Arsa tanggal29 Januari 2015, di Toko seni 
Silver Smith, Celuk, Bali.  
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 Ketika para pengrajin tersebut telah mampu membuat 

kerajinan yang dapat diterima pasar, mereka mulai merintis usaha 

penjualan kerajinan perak. Para informan dalam pengalaman merintis 

usaha, sebagian bekerja di tempat usaha milik pengrajin terdahulu 

untuk mengumpulkan modal, sebagian dapat secara langsung merintis 

usaha dengan menjualnya di tempat kediaman pribadi karena 

dukungan orang tua. Sebagai contoh pengalaman Ni Nyoman Wiratni 

ketika merintis usaha harus bekerja di tempat usaha pengrajin 

terdahulu, untuk memperoleh pendapatan dan mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. Seiring perkembangan pariwisata, di mana wisatawan 

mancanegara mulai berdatangan, pendapatan dari pekerjaan sebagai 

pengrajin dialokasikan untuk membeli bahan baku perak dan beliau 

mulai membuat produk seni kerajinan perak, meletakannya di atas 

piring putih dan menjualnya kepada wisatawan mancanegara yang 

berkunjung. Sedangkan, I Made Mustika ketika merintis usaha seni 

kerajinan perak mendapat dukungan orang tua sehingga beliau 

disediakan bangunan dan ruangan di tempat kediaman pribadi sebagai 

tempat untuk melakukan produksi maupun menjual produk yang 

dimilikinya. 

Agar dapat memahami secara mendalam sebuah pengalaman 

belajar oleh informan, maka penulis menguraikan pengalaman I 

Nyoman Landra ketika belajar menjadi pengrajin perak, sebagai 

berikut. 

Pengalaman I Nyoman Landra (47th)2 yang memulai usaha 

dengan mempelajari seni kerajinan perak di rumah tetangga. Beliau 

bukanlah keturunan pengrajin, karena latarbelakang orang tuanya 

ialah petani. Akan tetapi, beliau melihat adanya peluang untuk 

memperoleh pendapatan dari usaha jasa produksi sebagai pengrajin. 

Saat itu, beliau masih menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar. 

                                                           
2  “Kalau saya bukanya tahun 80-an menjelang tahun 87, artinya buka usaha sama 
tamu. Dulunya saya pengrajin buka keliling dari tetangga tetangga belajar. karena 
saya.. basiknya bapak saya seorang petani, saya belajar baru mulai kenalan sama tamu. 
Tahun 87 pasnya bulan maret, itu mulai kenal bisnis sama orang asing”(Wawancara 
pada tanggal 2 Februari 2015). 
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Setiap pulang sekolah, beliau mengganti pakaian dan makan siang di 

rumah, selanjutnya pergi ke rumah tetangga untuk mempelajari cara 

menghasilkan seni kerajinan perak. Beliau secara intensif belajar seni 

kerajinan perak, menjalin komunikasi dengan pengrajin yang telah 

ahli, dan memperlihatkan kemajuan dalam menghasilkan seni 

kerajinan perak. Awalnya, beliau menghasilkan produk seni kerajinan 

perak yang memiliki motif atau bentuk sederhana, ketika beliau telah 

mampu melewati tahap itu, beliau mencoba memproduksi produk yang 

lebih kompleks. Meskipun beliau masih berusia delapan tahun, 

keinginan untuk menjadi pengrajin mendorong beliau untuk tetap 

konsisten melakukan produksi. Peralatan yang digunakan sangat 

sederhana, beliau menggunakan kompor untuk membakar perak, 

mengetuk perak dengan palu hingga menjadi tipis, kemudian 

membakarnya lagi untuk membentuk perak sesuai dengan desain 

produk. Setelah perak telah terbentuk, beliau memasukan perak 

tersebut ke dalam air, dan mulai mengukir perak tersebut. Beliau 

mempelajari cara membuat seni kerajinan perak selama 1 tahun dari 

para tetangga, sehingga dapat mampu membuat produk yang 

kompleks. 

               Pada saat beliau telah mampu menghasilkan seni kerajinan 

perak, beliau meminta ijin dari orang tua untuk mendirikan usaha 

mandiri, Orang tua dari I Nyoman Landra memberikan ijin untuk 

membuka usaha di rumahnya, dengan menyediakan papan nama toko 

usaha dan tempat untuk memajang produk yang dihasilkannya. 

 

Pengalaman Merintis usaha 

 Pengalaman merintis usaha merupakan lanjutan dari 

pengalaman informan setelah belajar seni kerajinan perak. Dalam 

pembahasan ini, akan diuraikan masa transisi pengrajin menjadi 

pengusaha toko seni artshop dan silver smith, akses terhadap pasar, 

akses terhadap sumber daya dan proses produksi, keterlibatan keluarga, 

serta kepercayaan dan kebudayaan masyarakat lokal. 
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Dari Pengrajin menjadi Pengusaha Toko SeniArtshop dan 

Silver Smith 

Peralihan dari pengrajin menjadi pengusaha kerajinan perak, 

terjadi seiring dengan meningkatnya keterampilan manajerial dan 

modal untuk mengembangkan usaha. Para informan dapat 

membangun usaha toko seni kerajinan perak dan menjadi pengusaha 

kerajinan perak, disebabkan oleh peningkatan modal dan pengetahuan 

menatakelola usaha. Sebagai contoh pengalaman I Made Mustika yang 

sejak awal hanya dikenal sebagai pengrajin karena sebatas melakukan 

produksi, namun pendapatan dari pekerjaan sebagai pengrajin semakin 

bertambah seiring banyaknya produksi pesanan dari pembeli. Beliau 

dapat membeli bahan baku perak secara mandiri untuk memperbanyak 

produk seni kerajinan perak, dan menjualnya di tempat kediaman 

miliknya. Seiring berkembangnya waktu, beliau dapat membeli lahan 

dan mendirikan toko di luar desa Celuk, untuk memperluas pemasaran 

produk seni kerajinan perak yang dihasilkannya.  

Ruang lingkup aktivitas pengrajin dan pengusaha memiliki 

perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada 

aktivitas bisnis pengrajin yang terkesan hanya pada sektor jasa. Para 

informan ketika bekerja sebagai pengrajin memiliki biaya yang terbatas 

sehingga hanya menerima upah kerja atas jasa produksi. Sementara itu, 

aktivitas sebagai pengusaha lebih kompleks karena harus mengelola 

mulai dari proses produksi sampai dengan pemasarannya.    

Seiring dengan banyaknya produksi pesanan dan peningkatan 

pendapatan serta peningkatan keterampilan manajemen produksi, para 

informan dapat mendirikan tempat usaha. Pengembangan usaha 

dilakukan dengan menambah perangkat produksi, maupun 

membanguntempat usaha atau toko perak mereka. Sebagaimana 

pengalaman I Made Marjana yang awalnya hanya menerima produksi 

pesanan dari pembeli, namun setelah beberapa waktu, dengan 

menyisihkan sebagian dari upah kerja untuk  meningkatkan 

keterampilan manajemen usaha melalui pendidikan formal dan 

mendirikan toko seni kerajinan perak serta menjalankan bisnis sebagai 
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seorang pengusaha seni kerajinan perak yang melayani pasar 

internasional.  

Meskipun bidang kerja pengusaha lebih luas, pengalaman 

sebagai pengrajin menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan 

kegiatan sebagai pengusaha.Para informan sebagai pengusaha kerajinan 

perak dengan latarbelakang pengrajin menyatakan bahwa dari 

pengalaman mereka bergelut dengan kegiatan membuat kerajinan, 

membuat mereka mampu mendeteksi produk seni kerajinan perak 

yang tidak asli, dan menentukan taksiran harga produk dengan baik 

berdasarkan kompleksitas motif, bentuk dan kadar perak. Sebagai 

contoh, pengalaman I Wayan Sueta setelah menjadi pengusaha toko 

seni, beliaudapat mengetahui produk mana yang memenuhi standar 

kualitas dan yang tidak sehingga tidak dapat dimanipulasi oleh 

pengrajin. Beliau meneteskan cairan kimia pada cincin yang berbahan 

baku perakuntuk menentukan keaslian dari produk. Produk yang asli 

tidak akan berubah warna ketika diberi tetesan bahan kimia tertentu. 

Dalam penelitian ini ditemukan dua kategori pengusaha 

kerajinan perak.  Mereka  yang memiliki  toko seni kerajinan perak di 

desa Celuk, yang dikenal sebagai toko seni silver smith dan toko seni 

artshop. Para informan membedakan kedua jenis toko seni tersebut, 

berdasarkan aktivitas bisnis. Seperti halnya, diceritakan oleh I Kembar 

Kemuda Arsa, toko seni silver smith merupakan bisnis seni kerajinan 

perak yang didirikan di halaman rumah, di mana proses produksi 

menyatu dengan toko seni tersebut dan tidak bekerjasama dengan agen 

perjalanan wisata. Sedangkan toko seni artshop, tidak melakukan 

produksi, namun hanya sebatas menjual produk seni kerajinan perak. 

Pengusaha toko seni artshop membeli atau memesan produk dari para 

pengrajin, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. 

Agar dapat memahami secara mendalam tentang pengalaman 

dari pengrajin menjadi pengusaha seni kerajinan perak, maka penulis 

menguraikan pengalaman I Kembar Kemuda Arsa sebagai berikut. 
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Pengalaman I Kembar Kemuda Arsa ketika merintis usaha, 

hanya sebatas memproduksi produk berdasarkan permintaan pembeli, 

beliau hanya diberikan upah kerja atas aktivitas produksi karena 

pembeli telah memberikan bahan baku sebagai modal awal untuk 

produksi. Sehingga, beliau hanya melaksanakan apa yang diinginkan 

oleh pembeli.  

Pengalaman I Kembar Kemuda Arsa pada masa transisi menjadi 

seorang pengusaha, didorong oleh peningkatan produksi pesanan 

pembeli yang memberikan keuntungan kepada beliau sehingga 

pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk mengembangkan 

usahanya. Beliau mulai membeli bahan baku perak sebagai modal awal 

ketika menerima produksi pesanan dari pembeli, sehingga pembeli 

tidak perlu menyediakan bahan baku perak. Selain itu, beliau tetap 

melakukan produksi meskipun tidak ada permintaan pembeli, untuk 

memperlihatkan berbagai desain produk yang merupakan hasil karya 

beliau di toko seni miliknya.   

              Banyaknya wisatawan mancanegara sebagai pembeli yang 

datang ke tempat usaha miliknya dan memberikan produksi pesanan, 

mendorong beliau untuk mempekerjakan tenaga kerja pengrajin yang 

membantu proses produksi. Beliau mulai mengatur waktu kerja, serta 

upah kerja dari pengrajin tersebut sehingga beliau tidak lagi fokus pada 

aktivitas produksi melainkan fokus melayani produksi pesanan dari 

pembeli. Aktivitas semacam ini berlangsung hingga saat ini, dimana 

beliau tidak lagi bekerja sebagai pengrajin melainkan sebagai 

pengusaha toko seni kerajinan perak. 

 

Sistem Produksi dan Ketenagakerjaan 

Dalam menjalankan produksi, informan dalam penelitian ini 

menerapkan dua sistem pengaturan tenaga kerja. Sebagian dari 

informan dalam penelitian ini mempekerjakan karyawan di rumahnya 

namun sebagian yang lain menerapkan sistem kerja borongan dan 

hanya satu informan yang menerapkan dua sistem pada saat yang sama 

sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.  
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Tabel 5.1. Cara Kerja dan Sistem Produksi 

Karak-
teristik 
Usaha 

Nama Tempat 
Usaha 

Cara Kerja Sistem Produksi 

Borongan Karyawan Modern 
Tradi-
sional 

Toko Seni 
Silver 
Smith 

Bali Silver dan 
Mulyo Silver 

x   x 

Kembar K Arsa x   x 

I Made Mustika x   x 

Huma Silver x   x 

Made Brata x   x 

Toko Seni 
Artshop 

Ayu Pratiwi x    

Perusahaa
n Produksi 

UD Romo  x x  

Cahaya Silver x  x x 

Sumber : pengambilan data lapangan 2015. 

 

Pengusaha yang mempekerjakan karyawan di perusahaannya 

memberikan fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan pekerja agar dapat 

meningkatkan produktivitas karyawan. Pertimbangan dalam strategi 

mempekerjakan tenaga kerja sebagai karyawan ialah kualitas produk 

yang dapat dikendalikan perusahaan dari awal hingga akhir, sehingga 

tidak memberikan peluang adanya manipulasi produk perak. Adapun, 

cara kerja sebagai karyawan lebih menjamin ketepatan waktu dan 

target produksi perusahaan. Informan menerima tenaga kerja pengrajin 

dengan menyediakan tempat tinggal sementara, memberikan tawaran 

upah kerja yang sesuai standar perusahaan, dan pelatihan selama 1 

hingga 2 tahun. Sebagai contoh, pengalaman I Made Marjana dalam 

membangun usaha untuk mempertahankan keberlanjutan aktivitas 

produksi, beliau mempekerjakan tenaga kerja baik yang berasal dari 

desa Celuk maupun luar desa Celuk seperti Kupang, Maluku, dan Jawa. 

Beliau juga mempekerjakan tenaga kerja dari luar daerah Bali tanpa 

memandang latarbelakang tenaga kerja, sehingga beberapa diantaranya 

tidak memiliki pengalaman kerjasebagai pengrajin, sehingga 

membutuhkan waktu latihan yang intensif. I Made Marjana membe-

rikan pelatihan dasar sebagai pengrajin kepada tenaga kerja yang baru 

secara rutin. Tenaga kerja disediakan tempat tinggal sementara di 

dalam perusahaan sehingga dapat dilakukan pengawasan yang optimal, 
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untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja.Tenaga kerja 

diperlakukan selayaknya keluargasehingga  pengrajin yang bekerja 

dapat merasa senang dalam bekerja, dan setia kepada pengusaha. 

Agar dapat memahami secara mendalam tentang 

ketenagakerjaan, maka penulis menguraikan pengalaman I Made 

Marjana, sebagai berikut. 

 

Pengalaman I Made Marjana dalam hal menetapkan sistem 

produksi. Perusahaan produksi yang dimiliki dan dipimpin oleh I Made 

Marjana, beliau mengkombinasikan sistem produksi campuran yaitu 

tradisional dan modern. Meskipun demikian, prioritas utama dalam 

sistem produksi ialah handmade. Oleh sebab itu, perangkat kerja yang 

dibutuhkan sangat konvensional. Sehingga, pengusaha menyediakan 

mesin penunjang produksi, berupa mesin penggilas, dan mesin lainnya. 

Adapun, kendala yang dihadapi oleh I Made Marjana, ialah tenaga 

kerja.  

              Berdasarkan pengalaman I Made Marjana, sistem produksi 

tradisional dalam skala perusahaan, membutuhkan tenaga kerja sebagai 

pengrajin yang banyak. Marjana membuka kesempatan kerja bagi 

masyarakat di luar desa Celuk untuk bekerja di perusahaan produksi 

miliknya sebagai pengrajin. Perusahaan Cahaya Silver menerapkan 

cara kerja borongan, dimana pengrajin yang bekerja di perusahaan 

tersebut, akan diberikan produksi pesanan sesuai dengan desain yang 

ditentukan oleh perusahaan, dan dikerjakan sampai batas waktu yang 

ditentukan. Pengrajin diberikan kebebasan untuk mengatur waktu 

kerja secara pribadi, dan upah kerja akan diberikan setelah selesai 

diproduksi dan diperiksa oleh bagian pengendalian kualitas produk. 

Pengusaha menerapkan cara produksi handmade untuk menjaga 

kualitas produk dan melestarikan warisan kebudayaan sebagai kriya 

perak di desa Celuk. 

 

Di sisi lain, pekerja borongan bekerja di rumah masing-masing 

dan dapat mengatur jam kerja sendiri. Sebagai contoh pengalaman I 
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Made Marjana perihal cara kerja borongan, yang tidak menentukan 

waktu kerja pengrajin namun sangat memprioritaskan kualitas produk 

yang diproduksi pengrajin, tanpa melebihi waktu yang ditentukan 

perusahaan. Adapun produk yang dihasilkan, harus sesuai dengan 

standar yang ditetapkan bagian pengendalian kualitas.Dalam sistem 

pengupahan, pengusaha memberikan pilihan waktu pemberian upah 

kepada pekerja masing-masing. Sebagai contoh pengalaman I Kadek 

Mustika memberikan pilihan upah kerja setiap bulan atau setiap hari. 

Sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan produksi, beliau 

menerapkan sistem penggajian yang fleksibel kepada tenaga kerja. 

Agar dapat memahami secara mendalam tentang sistem 

produksi, penulis menguraikan  pengalaman I Kadek Mustika, sebagai 

berikut. 

 

Pengalaman I Kadek Mustika sebagai pengusaha perusahaan produksi 

UD Romo menatakelola tenaga kerjanya, menggunakan cara kerja 

karyawan. Pengalaman menatakelola tenaga kerja dimulai dari proses 

perekrutan karyawan. Karyawan yang telah diterima untuk bekerja di 

perusahaan produksi UD Romo, wajib memenuhi tugas dan tanggung 

jawab. Karyawan yang tidak disiplin diberikan surat peringatan untuk 

segera memperbaiki kesalahannya. Surat peringatan memiliki 

tingkatan tertentu, hingga pada pemecatan karyawan. Pengalaman 

menghadapi karyawan yang melakukan tindakan kriminal yakni 

pencurian bahan baku perak, secara cepat ditangani oleh pihak 

pengusaha dengan memberhentikan karyawan secara tidak terhormat 

dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Sebagai upaya untuk 

mengantisipasi kejadian yang sama dapat terulang kembali, pengusaha 

memanfaatkan teknologi berupa kamera pengawas yang dipasang di 

tempat produksi untuk mengawasi karyawan yang bekerja. Disisi lain, 

pengusaha juga mempekerjakan penjaga keamanan untuk memeriksa 

karyawan ketika masuk ataupun keluar perusahaan. Pengawasan yang 

sangat ketat dilakukan oleh pengusaha dengan maksud untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban karyawan yang bekerja di perusahaan UD 

Romo. Perusahaan UD Romo menyediakan dua sistem penggajian yaitu 
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sistem penggajian per-bulan atau sistem penggajian per-hari. Hal 

tersebut dilakukan oleh pengusaha karena mayoritas karyawan 

merupakan penduduk asli desa Celuk yang beragama Hindu, dimana 

setiap hari selalu ada upacara keagamaan yang bersifat wajib untuk 

dihadiri karyawan tersebut. Dengan demikian, untuk menghormati 

tradisi keagamaan karyawan maka pengusaha menyediakan sistem 

penggajian yang berbeda. Karyawan yang diterima dapat berasal dari 

luar daerah maupun dari desa Celuk. Karyawan yang bekerja di 

perusahaan UD Romo, memperoleh jaminan sosial dan kesehatan yang 

telah diatur oleh manajemen perusahaan dengan memotong upah kerja 

untuk membayar pajak serta jaminan sosial dan kesehatan karyawan. 

 

Pengendalian tenaga kerja 

Pengendalian tenaga kerja diperlukan untuk mengawasi 

aktivitas produksi pengrajin, sehingga dapat mengurangi resiko 

kerugian akibat keteledoran tenaga kerja. Beberapa informan 

menggunakan perangkat teknologi informasi untuk mengawasi kinerja 

karyawan dengan memperketat masuk dan keluar karyawan di tempat 

produksi. Sebagai contoh pengalaman I Kadek Mustika memasarang 

kamera CCTV di perusahaan UD Romo, dan mempekerjakan satpam 

yang menjaga dan memeriksa karyawan setiap mereka keluar maupun 

masuk ke dalam perusahaan miliknya. 

Agar dapat memahami secara mendalam tentang pengendalian 

tenaga kerja, penulis menguraikan pengalaman I Made Marjana, 

sebagai berikut. 

 

Pengalaman I Made Marjana sebagai pengusaha perusahaan 

produksi Cahaya Silver menatakelola tenaga kerjanya, ialah dengan  

menggunakan cara kerja borongan. Meskipun demikian, I Made 

Marjana menyediakan tempat tinggal bagi tenaga kerja yang ingin 

bekerja sebagai pengrajin di perusahaan miliknya. Tenaga kerja yang 

diterima berasal dari berbagai daerah yang memperoleh informasi 
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tentang perusahaan karena kerabat atau saudara yang pernah bekerja di 

perusahaan produksi Cahaya Silver. Pengusaha memberikan informasi 

tentang kebutuhan tenaga kerja kepada para pengrajin di perusahannya 

dan berharap dapat membawa kerabata atau saudaranya untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja tambahan. Pengusaha melihat hal 

ini sebagai strategi yang paling efektif, karena adanya jaminan orang 

yang merekomendasikan karyawan tersebut untuk tetap diawasi dalam 

bekerja.  

               Tenaga kerja yang bekerja di perusahaan Cahaya Silver selain 

disediakan tempat tinggal, setiap perangkat kerja konvensional juga 

telah disediakan pengusaha. Pengusaha akan memberikan pelatihan 

produksi kepada pekerja yang belum memiliki pengalaman 

memproduksi seni kerajinan perak sebelumnya selama tiga sampai 

enam bulan. Dalam waktu pembelajaran, pekerja telah diberikan upah 

kerja perbulan sesuai dengan produk yang dihasilkannya. Adapun, 

untuk menjadi pekerja di perusahaan Cahaya Silver, diwajibkan untuk 

memenuhi sandar kualifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan, 

terkait dengan usia produktif dan lama bekerja. Pekerja tidak 

diperkenankan untuk meninggalkan tempat tinggal yang telah 

disediakan tanpa ijin dari pengusaha. Pekerja wajib memenuhi tugas 

dan tanggung jawab terkait dengan kedisiplinan bekerja di perusahaan. 

Berkaitan dengan sistem penggajian, perusahaan Cahaya Silver tidak 

menyediakan pilihan sistem penggajian dan jaminan sosial serta 

kesehatan pekerja seperti yang diterapkan perusahaan UD Romo. 

Pengusaha memberikan upah kerja yang sangat tinggi, kepada pekerja 

tetapi tidak menanggung masalah kesehatan pekerja.Manajemen 

tatakelola yang seperti ini, tidak bermaksud merugikan tenaga kerja, 

akan tetapi meringankan tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga 

kerja. Pengrajin sebagai tenaga kerja di dalam perusahaan telah 

diberikan upah kerja yang sangat tinggi, dan dapat mengurus jaminan 

sosial dan kesehatan secara pribadi. Sehingga upah kerja yang 

diberikan tidak dipotong pajak untuk pembayaran jaminan sosial dan 

kesehatan. Penggunaan manajemen semacam ini, lebih fleksibel tetapi 

teratur dan menguntungkan kedua belah pihak. 
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Kelalaian Mengawasi Tenaga Kerja 

Kelalaian dalam pengawasan mengakibatkan pengusaha 

mengalami kerugian dan merusak hubungan antara pengusaha dan 

pengrajin. Informan yang tidak mengawasi proses produksi tenaga 

kerja pengrajin tetapi hanya mengandalkan kepercayaan kepada 

pengrajin menimbulkan resiko penipuan. sebagai contoh pengalaman 

Ni Nyoman Metri3 sebagai pengusaha toko seni artshop saat 

bekerjasama dengan pengrajin menggunakan cara kerja borongan, 

sebagai pengusaha toko seni artshop beliau tidak mempekerjakan 

pengrajin di tempat usahanya, untuk melakukan produksi. Beliau 

mencari tukang atau pengrajin yang dapat dipercaya dan memberikan 

produksi pesanan kepada pengrajin tersebut. Sebagai modal awal atau 

tanda keseriusan pengusaha, beliau memberikan bahan baku perak 

untuk di produksi. Setelah beliau memberikan bahan baku perak, 

pengrajin tersebut menjualnya dan melarikan diri. Pengusaha berusaha 

untuk mencari pengrajin tersebut, tetapi tidak menemukannya. 

Dengan demikian, pengusaha tidak dapat mengandalkan rasa percaya 

kepada pengrajin dalam berwirausaha. Melainkan, harus berskap tegas 

dalam hal berbisnis dengan mengawasi proses produksi. 

Agar dapat memahami secara mendalam pengalaman 

pengusaha ketika lalai mengawasi tenaga kerja, penulis menguraikan 

pengalaman Ni Wayan Wiratni, sebagai berikut.  

 

Pengalaman Ni Wayan Wiratni sebagai pengusaha toko seni 

silver smith, beliau pernah mempekerjakan pengrajin di tempat 

usahanya, menggunakan cara kerja borongan. Kelemahan dari cara 

kerja borongan ialah proses produksi tidak dapat diawasi oleh 

pengusaha secara keseluruhan. Pengusaha yang menggunakan cara 

kerja borongan, lebih mengutamakan hasil produksi dibandingkan 

                                                           
3 “Saya yang ngasih perak, kasi dulu baru dibikinin barang, kalau gitu kan gak punya 
modal. resiko bisnis, kalau takut ya, saya gak bisa, ya percaya.. dikasi perak, langsung 
dibawa, langsung menghilang... pernah dia disini, kalau dilihat diam dia.. dia masih ada 
disini, sama aja kayak dimana gitu, sama...”(Wawancara tanggal 10 Februari 2015). 
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dengan proses produksi.Bagi pengusaha yang dapat mengetahui cara 

mengamati kualitas produk, secara selektif akan memeriksa kembali 

produk yang telah dihasilkan oleh pengrajin sebelum dipaketkan dan 

dikirim. Pengalaman Ni Wayan Wiratni dalam menerapkan cara kerja 

borongan terhadap pekerja, lalai dalam melakukan pengawasan karena 

Ni Wayan Wiratni sangat mempercayai pengrajinnya. Sehingga, 

memberikan peluang bagi pengrajin yang bekerja di tempat usahanya 

untuk memanipulasi produk dengan menurunkan kadar perak. Ketika 

pembeli datang untuk mengambil produk yang telah dihasilkannya, 

pembeli melakukan pemeriksaan kualitas produk tersebut.  

             Karena produk yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan 

kesepakatan awal, maka pembeli tidak melakukan pembayaran dan 

membatalkan transaksi. Akhirnya, Ni Wayan Wiratni member-

hentikan pengrajinnya secara tidak terhormat. Kerugian yang 

dialaminya tidak sedikit, akibat kelalaian dalam mengawasi proses 

produksi. Pengalaman Ni Wayan Wiratni, menunjukan diperlukan 

pengawasan yang ketat terhadap pengrajin, sehingga tidak merugikan 

pengusaha dan menghancurkan kepercayaan pelanggan terhadap 

kualitas produk yang dihasilkan. 

 

Sumber daya bahan baku perak untuk produksi dapat diperoleh 

dengan mudah. Mereka biasanya membeli bahan baku dari  toko 

penyedia bahan baku perak, koperasi yang menyediakan bahan baku 

perak, atau penjual eceran yang berkeliling menjual bahan baku perak 

di desa Celuk. Proses produksi tidak hanya menyangkut tempat atau 

lokasi produksi saja, melainkan mencakup kesepakatan antara 

pengrajin dan pembeli tentang produk yang akan diproduksi. Dalam 

upaya memperoleh kesepakatan dengan pembeli, para informan 

menjalin komunikasi yang intensif terkait dengan kompleksitas desain 

dan bahan baku yang dibutuhkan, sebelum melakukan produksi. 

Sebagai contoh pengalaman I Made Mustika ketika menerima produksi 

pesanan dari pembeli, beliau mulai dengan suatu kesepakatan bersama, 

terkait desain untuk mengukur kemampuan pengrajin menghasilkan 

produk sesuai dengan permintaan pembeli, rentang waktu produksi, 
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harga produk, pengiriman, dan lain-lain.Hal tersebut dilakukan, untuk 

menyesuaikan permintaan pembeli,  dan meminimalisir komplain di 

akhir produksi. 

Hubungan yang baik tidak hanya dibina dengan pembeli saja, 

melainkan dengan pengrajin lain. Para informan menjalin kerjasama 

dengan pengrajin lain dalam hal pembagian produksi pesanan oleh 

pembeli sehingga dapat meringankan beban produksi pengrajin. 

Sebagai contoh pengalaman I Nyoman Landra ketika menjalin 

kerjasama dengan pengrajin lain, membuatnya dapat menerima 

produksi pesanan dalam jumlah banyak. Ketika beliau tidak mampu 

memproduksi semua produk sesuai produksi pesanan yang diperoleh 

dari pembeli, beliau membagikan produksi pesanan tersebut kepada 

pengrajin lain untuk melakukan produksi, sehingga sesuai dengan 

jangka waktu yang disepakati bersama pembeli. Beliau memberikan 

upah kerja jasa produksi kepada pengrajin lain dibawah harga jual 

kepada pembeli, sehingga dapat memperoleh keuntungan.  

Proses produksi juga berkaitan dengan perangkat kerja yang 

digunakan. Para infroman menggunakan perangkat kerja konvensional 

untuk menghasilkan produk buatan tangan (handmade) seperti pahat 

untuk mengukir, palu untuk membentuk perak, kompor untuk 

melebur perak, danwadah dari tanah liat untuk menampung perak 

yang telah dilebur.Disisi lain, informan juga memanfaatkan mesin 

produksi modern, sebagai contoh mesin pelebur perak (casting) yang 

digunakan untuk memperbanyak produk sesuai sample yang 

dimasukan kedalam mesin tersebut.  Sebagaimana pengalaman I 

Wayan Sueta yang melakukan produksi menggunakan perangkat 

tradisional dari tahap pembentukan hingga pemolesan produk seni 

kerajinan perak, sementara itu pengalaman I Kembar Kemuda Arsa 

memanfaatkan mesin casting ketika produk yang diminta pembeli 

sangat kompleks untuk diproduksi menggunakan perangkat kerja 

konvensional.  

Agar dapat memahami pengalaman produksi secara mendalam, 

penulis menguraikan pengalaman I Kembar Kemuda Arsa, sebagai 

berikut. 
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Pengalaman I Kembar Kemuda (53th)4, seorang pengusaha toko 

seni silver smithketika merintis usaha seni kerajinan perak sejak usia 

delapan tahun. Produk yang dihasilkan beliau, mencerminkan 

kebudayaan masyarakat di desa Celuk yang diwariskan oleh soroh 

pande yaitu jawan dan bun. Beliau mempelajari cara menghasilkan seni 

kerajinan perak dari keturunan soroh pande, yang masih menggunakan 

perangkat produksi tradisional. Beliau menghabiskan waktu empat 

tahun lamanya untuk mempelajari cara menghasilkan kerajinan perak, 

hingga menjadi sangat mahir. Beliau memiliki keinginan untuk belajar 

seni kerajinan perak karena pada saat itu, desa Celuk ramai dikunjungi 

oleh wisatawan mancanegara sebagai pembeli yang memberikan 

produksi pesanan.  

Pengalaman merintis usaha seni kerajinan perak oleh 

masyarakat di desa Celuk yang diawali dari pengrajin menjadi 

pengusaha, berbeda dengan pengusaha yang tidak memiliki 

latarbelakang pengrajin sama sekali. Pengusaha yang memiliki latar 

belakang sebagai pengrajin, tidak dapat dengan mudah ditipu oleh 

oknum yang tidak bertanggung jawab terkait dengan keaslian produk 

seni kerajinan perak. Pengusaha yang memiliki latarbelakang 

pengrajin, memiliki pengetahuan dalam hal uji kualitas produk 

sehingga tidak dapat dimanipulasi atau ditipu oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab. Selain itu, pengusaha yang pernah menjadi 

pengrajin, sangat memahami kompleksitas dalam proses produksi, 

sehingga dapat  memperlakukan tenaga kerja pengrajin dengan baik. 

Berbeda halnya dengan pengusaha yang tidak memiliki dasar pekerjaan 

sebagai pengrajin, yang tidak memiliki kemampuan untuk 

                                                           
4“Saya lahir tahun 1962, nama i made kembar kemuda arsa, kalau saya lahir waktu 
lahir umur 8 tahun atau 9 tahun saya sudah mulai kerja perak, dari generasi ke 
generasi, dengan ciri khas jejawanan artinya pake kawat dan bola-bola kecil. , dulu 
orang kalau belajar perak itu sampe 4 tahun baru bisa dipisahkan, dan tidak dapat duit 
dia belajarnya. Kalau diperak itu kan alat alatnya cairan kimianya itu banyak sekali ada 
untuk pemutih mengiklap itu. dulu orang pake tangan bikin bun bun itu kawat, kawat 
yang kecil kecil itu dikasih jawan bola-bola kecil kalau desain celuk ini hanya menang 
takshub, takshub itu roh roh, masih punya roh dia, karena pake tangan, kalau desain 
desain jawan begini kan gampang bikin  jiplak tuh gampang, kalau ini kan susah, itulah 
makanya dia masih punya roh, masih punya karisma lah dia, makanya itu aja 
keunggulan sekarang desa Celuk.” (wawancara pada tanggal 2 Februari 2015).    
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membedakan produk yang asli dan produk yang telah dimanipulasi.  

              I Kembar Kemuda Arsa mempelajari teknik menghasilkan seni 

kerajinan perak yang kompleks dan cara untuk mengetahui keaslian 

produk. Dalam proses belajar, beliau menjual produk yang dihasilkan 

kepada pengusaha maupun wisatawan mancanegara. Saat itu, beliau 

belum memiliki tempat usaha berupa toko seni. Seiring dengan 

berkembangnya waktu, pendapatan yang diperoleh oleh beliau 

dialokasikan sebagai modal mengembangkan usaha dengan 

mempekerjakan pengrajin. Beliau meminta ijin orang tua untuk 

memanfaatkan bangunan di rumahnya sebagai tempat produksi dan 

tempat penjualan dan mempekerjakan pengrajin untuk membantu 

proses produksi. Sejak saat itu, beliau tidak lagi terfokus pada proses 

produksi, melainkan pada proses penjualan. 

 

Alat Produksi 

Sementara itu, dari aspek peralatan yang digunakan dalam 

berproduksi, para pengusaha perak  bisa digolongkan dalam dua 

kategori yaitu mereka yang sudah mengadopsi peralatan modern dan 

tradisional.  Para informan yang menggunakan sistem produksi 

modern mengandalkan teknologi mesin untuk berproduksi.Untuk itu, 

mereka cenderung mempekerjakan para pekerja di rumah produksi. 

Sebagai contoh I Kadek Mustika dalam berproduksi menggunakan 

mesin casting, laser, dan thumbler. Mesin-mesin tersebut digunakan 

untuk memperbanyak produk sesuai dengan sample dalam waktu yang 

singkat, dengan kualitas standar. Sementara itu sebagian dari para 

informan masih menggunakan perangkat manual dan mengandalkan 

kreatifitas dan ketelitian dari pengrajin. Pada umumnya mereka adalah 

para pengrajin lepas. Proses produksi tradisional membutuhkan waktu 

lebih lama. Sebagai gambaran, untuk menyelesaikan pembuatan dua 

kodi perhiasan perak dibutuhkan waktu kurang lebih dua minggu.  

Agar dapat memahami secara mendalam terkait dengan 

pengalaman merintis usaha. Penulis menguraikan pengalaman I Kadek 

Mustika, sebagai berikut. 
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I Kadek Mustika sebagai pengusaha perusahaan produksi, 

dalam menentukan strategi pemasaran memiliki pertimbangan 

tersendiri, hal tersebut terlihat dari keputusan pengusaha untuk tidak 

melakukan ekspansi usaha melainkan fokus mengoptimalkan tatakelola 

internal perusahaan. Adapun, upaya untuk memperkenalkan 

keberadaan dan aktivitas perusahaan, I Kadek Mustika telah memiliki 

papan nama tempat usaha, kartu nama, website serta email untuk 

menjalin komunikasi dengan pelanggan.I Kadek Mustika memilih 

untuk menata tatakelola perusahaan sesuai dengan standar perusahaan 

produksi pada umumnya, sehingga dapat mengoptimalkan sistem 

pemasaran perusahaan. I Kadek Mustika menetapkan sistem kontrak 

antara pembeli dan penyedia jasa produksi, sehingga dapat menunjang 

aspek keberlanjutan usaha melalui produksi pesanan secara berkala 

oleh pelanggan. Adapun, keuntungan timbal balik dapat diperoleh 

dengan ketentuan bahwa perusahaan miliknya, tidak mengikuti 

pameran atau melakukan upaya apapun terkait dengan pemasaran 

produk.  

Hal tersebut dilakukan untuk membina hubungan yang baik 

dengan perusahaan di luar negeri yang ingin memberikan produksi 

pesanan kepada pengusaha dengan desain produk tertentu, maupun 

sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya peniruan produk yang 

dapat merugikan pembeli. Oleh sebab itu, I Kadek Mustika mengambil 

keputusan untuk tidak mengikuti pameran. Sehingga, pembeli yang 

telah menandatangani kontrak dengan perusahaan milik I Kadek 

Mustika, yang akan mengikuti pameran tersebut dan memasarkan 

produk. Perusahaan milik I Kadek Mustika yakni perusahaan UD 

Romo hanya berperan sebagai perusahaan produksi. Berdasarkan kisah 

I Kadek Mustika,pembeli yang datang dari berbagai negarauntuk 

memberikan produksi pesanan kepada perusahaan miliknya, 

memperoleh informasi yang beredar dari mulut ke mulut 

pelanggannya. Pelanggan perusahaan milik I Kadek Mustika di luar 

negeri aktif berpartisipasi dalam sebuah pameran di negaranya dan 

produk yang dijual memperoleh pengakuan kualitas produk yang 

tinggi, sehingga menarik perhatian banyak pengusaha seni kerajinan 

perak di negara tersebut. Dengan demikian, nama perusahaan milik I 
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Kadek Mustika semakin dikenal sebagai perusahaan produksi dengan 

kualitas yang baik dan didukung oleh manajemen perusahaan yang 

saling menguntungkan. Dengan adanya perlindungan terhadap privasi 

pembeli dalam bentuk kontrak, setiap desain yang diberikan dari 

pembeli tidak akan mudah diketahui atau ditiru oleh oknum yang 

tidak bertanggung jawab.  

I Kadek Mustika sangat mengandalkan informasi yang beredar 

dari mulut ke mulut, sehingga I Kadek Mustika tetap menjaga kualitas 

produk yang dihasilkan. Salah satu cara untuk menjaga produk tetap 

berkualitas ialah dengan memperhatikan kadar perak sebuah produk. 

Terkadang, I Kadek Mustika meminta tenaga kerja untuk 

menambahkan kadar perak, dalam rangka mengantisipasi terjadinya 

penyusutan saat proses produksi. I Kadek Mustika secara selektif juga 

memilih pemasok bahan baku perak yang berkualitas yaitu perusahaan 

penyedia bahan baku perak Bintang 25 di Denpasar, Bali. Saat ini, I 

Kadek Mustika telah memiliki pelanggan tetap seperti Starboard 
sehingga proses produksi tetap berlangsung. I Kadek Mustika sangat 

selektif dalam memilih perusahaan yang ingin bekerjasama, dengan 

memperhatikan keseriusan dalam berbisnis.  

              Calon pelanggan yang ingin menandatangani kontrak dengan 

perusahaan UD Romo milik I Kadek Mustika, akan diundang untuk 

melihat tempat produksi sehingga menambah keyakinan ketika 

menandatangani kontrak. Penyambutan dan perlakukan pengusaha 

terhadap calon pelanggan, dilakukan seperti keluarga. I Kadek Mustika 

juga mengajak calon pelanggan ke tempat wisata dan rumah makan 

tradisional untuk mencicipi masakan kuliner khas Bali. Kebanyakan 

pelanggan yang datang ke perusahaan UD Romo untuk memberikan 

produksi pesanan, memiliki keinginan untuk tinggal di rumah pribadi I 

Kadek Mustika, dibandingkan dengan menginap di hotel. Hal tersebut, 

disebabkan oleh perlakuan I Kadek Mustika terhadap pelanggan 

sebagai keluarga, dan didukung oleh kondisi desa Celuk yang lebih 

tenang dibandingkan dengan daerah perkotaan. 
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Keterlibatan Anggota Keluarga 

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa keterlibatan 

anggota keluarga dalam usaha yang dijalankannya tinggi. Sebagai 

contoh pengalaman I Made Mustika, ketika merintis usaha seni 

kerajinan perak, beliau tidak bekerja sendiri tetapi melibatkan istri 

dalam menjalankan usaha. Beliau fokus pada proses produksi sesuai 

dengan permintaan pembeli, sementara istrinya melayani setiap tamu 

bisnis yang datang untuk membeli produk yang dihasilkan.  Selain itu, 

istrinya juga terlibat dalam upaya memasarkan produk melalui 

partisipasi aktif dalam pameran sementara beliau sibuk 

mengembangkan produk seni kerajinan perak sesuai dengan trend 

pasar. 

Keterlibatan keluarga dalam bisnis seni kerajinan perak, dapat 

mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk gaji karyawan, dan dapat 

mengoptimalkan fungsi kontrol proses produksi. Para informan 

mempertimbangkan biaya untuk membayar upah kerja pengrajin atau 

karyawan dengan kondisi keuangan usaha, sehingga memilih untuk 

melibatkan anggota keluarga dalam bisnis dibandingkan 

mempekerjakan tenaga kerja pengrajin atau karyawan dalam jumlah 

yang banyak. Sebagai contoh pengalaman I Wayan Sueta yang 

melibatkan anak-anaknya ketika menjalankan bisnis seni kerajinan 

perak setelah berkeluarga, sehingga dapat memperoleh pendapatan 

tanpa pemotongan biaya upah kerja karyawan atau pengrajin. 

Agar dapat memahami secara mendalam tentang keterlibatan 

keluarga dalam usaha, penulis menguraikan pengalaman Ni Nyoman 

Wiratni, sebagai berikut. 

 

Ni Nyoman Wiratni merupakan pengusaha toko seni silver 
smith, yang bernama Made Brata Silver Smith.Beliau merupakan kakak 

tertua dari tujuh orang bersaudara, nama saudara-saudaranya ialah I 

Made Brata, Ni Nyoman Suyati, Ni Ketut Sutarni, I Wayan Surike, I 

Made Sakadana, I Nyoman Setiawan. Beliau hingga saat ini tidak 

menikah, bahkan tidak mengingat tanggal lahir maupun usia. 
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Sehingga, tidak pernah merayakan hari ulang tahun. Pendidikan 

terakhir yang ditempuh beliau ialah Sekolah Dasar. Latar belakang 

pekerjaan orang tuanya ialah petani. Orang tuanya hanya memiliki 

satu sampai dua bidang tanah yang merupakan warisan dari kakeknya. 

Tekanan ekonomi keluarga mendorongnya untuk bekerja keras, 

menggunakan keterampilannya dan memperbaiki kondisi ekonomi 

keluarga5. 

Sebelum menjadi pengusaha toko seni silver smith, Ni Nyoman 

Wiratni bekerja  sebagai pengrajin bersama saudara-saudaranya.Beliau 

mulai bekerja pada tahun 1975, dan membuka toko seni silver smith 

pada tahun 1980. Pengalaman merintis usaha dilakukan dengan bekerja 

sebagai pengrajin terlebih dahulu, karena tidak memiliki modal 

finansial6 yang cukup untuk membuka toko seni silver smith. Beliau 

harus bekerja selama beberapa waktu lamanya sebagai pengrajin untuk 

mengumpulkan modal pengembangan usaha. Keterampilan 

menghasilkan karya seni kerajinan perak mulai ditekuni sejak masih di 

Sekolah Dasar. Ketika itu, para guru SD mengajarkan anak didiknya 

untuk menghasilkan seni kerajinan perak sebagai bagian dari 

matapelajaran kesenian. Selain itu, Beliau juga belajar teknik produksi 

seni kerajinan perak dari tetangga.Beliau sangat bekerja keras, setiap 

hari setelah makan siang, beliau melanjutkan aktvitasnya untuk belajar 

produksi hingga pukul lima sore.  

Pengalaman produksi pertama, beliau7 mencampur perak 

murni 100 gram dengan tembaga 5 gram kemudian dilebur dengan api. 

                                                           
5 “saya dulu belajar bahasa inggris dari teman, karena saya tidak melanjutkan sekolah, 
dalam pekerjaan ini, saya hanya modal tangan saja” 
6 “Dulu sekolah di Sukawati jauh, jalan kaki dulu... dulu kita orang nda punya, bawa 
nasi gitu. Orang-orang lain kan banyak disini, jarang kan orang sekolah karena terlalu 
jauh, saya memberanikan diri untuk masuk ke Sukawati itu, Saya ingat waktu saya 
kecil itu ujian negara di Gianyar. Saya kan tidak tahu Gianyar, trus pak gurunya bilang 
jam 7 kumpul anak-anak, jam 3 kumpul kita berangkat ke Gianyar. Pernah cari rumah 
untuk kos, sedang ujian, ada teman saya dulu, disini punya kos SMP disana, katanya 
nanti kalau kamu ikut ujian di tempat kos saya, diam ya, dia bilang itu adek saya, itu 
susahnya dulu nda kenal apa-apa, oran tua juga nda mampu”.  
7 :“Pada tahun 1975, tidak perlu modal besar, yang penting niat untuk bekerja, orang 
percaya sama kita, kita bisa bekerja, pasti dikasih perak untuk bikin barang. Diberikan 
contoh, diajari cara bikin gini, dikasih deh ongkos. Kalau kita baru belajar, sedikit 
ongkosnya. Kalau kita sudah pandai, baru lumayan” 
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Proses produksi masih mengandalkan api dari arang atau kayu bakar 

sehingga beliau harus mengerjakan secara manual8. Upaya memperoleh 

produksi pesanan, dilakukannya dengan meminta order kepada 

pengusaha toko seni artshop Semadi dan Sandiyasa. Upaya tersebut 

dilakukannya karena pengrajin yang telah diakui pengusaha, akan 

diberikan kepercayaan untuk mengerjakan produksi pesanan lebih 

lanjut. Upaya memperkenalkan hasil kerjanya, Beliau meletakan 

produk yang telah dihasilkan di sebuah piring, dan menjualnya kepada 

pengusaha toko seni artshop dengan harga Rp.1500 hingga Rp.2000 

khusus perhiasan anting-anting dan dalam satu minggu produk 

tersebut laku dijual. 

              Pengalaman ketika merintis usaha, mulai mengalami 

perkembangan sejak adanya wisatawan mancanegara asal Australia 

yang datang setiap enam bulan dan memberikan produksi pesanan. 

Beliau juga mendapatkan produksi pesanan oleh wisatawan 

mancanegara asal Amerika yang bernama Richard. Wisatawan tersebut 

membeli 100 produk perhiasan perak dengan harga Rp.2.000.000. 

ketika berkunjung ke tempat usahanya. Disisi lain, rekan atau kerabat 

beliau juga memberikan produksi pesanan. Pendapatan yang diperoleh 

dari usaha sebagai pengrajin membantu beliau untuk dapat 

mengembangkan usaha. Beliau mulai merekrut tenaga kerja pengrajin 

untuk membantu proses produksi. Disisi lain, beliau memanfaatkan 

sebidang tanah warisan orang tuanya agar dimanfaatkan sebagai toko 

seni. Upaya tersebut, didukung oleh saudara-saudaranya sehingga 

beliau tetap semangat mengembangkan usaha. Ketika upaya tersebut 

mulai mendatangkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan sehari-

hari dan dapat digunakan sebagai modal pengembangan usaha, beliau 

tidak lagi bekerja sebagai pengrajin melainkan lebih berperan sebagai 

pengusaha yang mengawasi tenaga kerja pengrajin dan fokus pada 

penjualan produk seni kerajinan perak. 

 

 

                                                           
8 : “Saya punya dulu, dirumah harus dipukul dengan palu dengan paron, tidak seperti 
sekarang kan ada penindasan langsung mesin, gak susah kalau sekarang”. 
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Kepercayaan dan Kebudayaan Masyarakat Lokal 

Mayoritas pengrajin maupun pengusaha seni kerajinan perak 

sebagai penduduk asli desa Celuk, memeluk kepercayaan agama Hindu. 

Kepercayaan terhadap agama Hindu, tidak terlepas dari aktivitas bisnis 

seni kerajinan perak yang dijalankan. Para informan pada masa transisi 

dari pengrajin menjadi pengusaha, ketika membuka toko seni kerajinan 

perak, dilakukan dengan memenuhi ketentuan budaya lokal yakni 

menetapkan tanggal yang dianggap baik oleh pemangku adat sehingga 

terhindar dari segala hal yang merugikan usaha. Sebagai contoh 

pengalaman Ni Wayan Wiratni ketika hendak membuka toko seni 

kerajinan perak, beliau meminta tanggal yang baik untuk membuka 

toko seni kepada pendeta setempat, tanggal tersebut dipercaya akan 

memberikan keuntungan bagi pengusaha. Adapun, pengusaha wajib 

mempersembahkan sesajen atau canang di tempat usaha toko seni 

tersebut, sehingga terlindung dari hal-hal yang merugikan. 

Berkenan dengan kebudayaan dan kepercayaan Hindu, produk 

seni kerajinan perak yang dihasilkan pengrajin, mencerminkan 

kepercayaan Hindu maupun kebudayaan masyarakat Bali. Para 

informan tetap menghasilkan produk yang mencerminkan kebudayaan 

Bali, karena didorong oleh keinginan untuk melestarikan kebudayaan 

lokal dalam bentuk karya seni kerajinan perak. Sebagai contoh 

pengalaman I Made Marjana yang menghasilkan produk seni kerajinan 

perak, dengan motif jawan dan bun sebagai bentuk kebudayaan lokal 

dalam bentuk perhiasan, seperti anting-anting, bros, gelang, dan 

kalung dan dipamerkan pada pameran internasional. 

Bisnis seni kerajinan perak di desa Celuk, tidak terlepas dari 

kebudayaan maupun Kepercayaan Hindu yang mempengaruhi waktu 

kerja. Para informan memiliki waktu kerja yang tidak menentu 

berkenan dengan banyaknya upacara adat yang wajib diselenggarakan. 

Sebagaimana pengalaman I Made Mustika yang melakukan proses 

produksi dengan mempertimbangkan acara adat yang harus dilakukan. 

Sehingga, waktu kerja tidak selalu pasti dilakukan setiap hari 

melainkan disesuaikan dengan kebudayaan dan kepercayaan Hindu. 
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Beliau tidak melanjutkan proses produksi, ketika harus memenuhi 

tuntutan upacara adat keluarga maupun masyarakat secara umum. 

Agar dapat memahami secara mendalam tentang kepercayaan 

dan kebudayaan lokal serta pengaruhnya dalam usaha, penulis 

menguraikan pengalaman I Wayan Suate, sebagai berikut. 

 

              Pengalaman I Wayan Suate (63th)9 ketika merintis usaha, 

memiliki persamaan dengan pengusaha lainnya. Beliau merupakan 

keturunan soroh pande, sehingga memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan seni kerajinan perak sejak usia dini. Beliau diajarkan cara 

memproduksi seni kerajinan perak ketika berusia tujuh tahun.Pada 

tahun 1980, setiap murid dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 pada 

tingkat Sekolah Dasar, telah diajarkan cara menghasilkan seni 

kerajinan perak melalui mata pelajaran muatan lokal. Setiap hari, 

ketika beliau pulang dari sekolah, aktivitas yang beliau tekuni ialah 

menghasilkan seni kerajinan perak. Meningkatnya produksi pesanan, 

mendorong beliau untuk tetap menghasilkan karya yang bagus dan 

disukai oleh pembeli. Setiap pendapatan yang diperoleh beliau, akan 

ditabung untuk masa mendatang, sehingga tidak akan menyusahkan 

orang tuanya. Beliau tidak bekerja di tempat orang seperti beberapa 

pengusaha lainnya, melainkan belajar dari orang tuanya yang 

merupakan keturunan soroh pande, dan menjual hasil karyanya pada 

pengusaha lokal. Beliau terus belajar seni kerajinan perak, hingga 

menyelesaikan pendidikan formal.  

              Beliau berhenti menjadi pengrajin dan mengembangkan 

usahanya sebagai pengusaha toko seni, ketika beliau mulai menerima 

                                                           
9“Kita diajar dari usia 7 tahun, pulang sekolah... kita diajarkan membuat perak. Dari 
kelas 3 sampai dengan 6 SD kita diajarkan buat perak. Semua dirumah-rumah, anak ya 
diajarkan, pada saat itu pintar-pintar semua. Jadi, sejak SMP kita tidak merepotkan 
orang tua lagi. Kita bisa membiayai hidup kita sendiri. Kita bisa menabung sendiri. 
Setelah kita SMA, kita sudah bisa membeli sepeda motor sendiri. Untuk sekolah 
kita.Tidak merepotkan orang tua lagi. Itulah yang terjadi tahun 1980 sampai dengan 
1990-an. Perkembangan sangat pesat. Sehingga, banyak orang luar dari desa Celuk 
belajar buat perak ke Celuk. Karna kita kekurangan pekerja. Karna di Celuk kita sudah 
tidak sanggup buat perhiasan-perhiasan lagi” (Wawancara tanggal 4 Februari 2015). 
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produksi pesanan yang banyak dari wisatawan mancanegara. Meskipun 

bahasa inggris yang tidak terlalu fasih, beliau dapat mengerti apa yang 

dimaksudkan oleh pembeli. Apabila, dalam proses komunikasi dengan 

wisatawan asing tidak begitu lancar, beliau menggunakan perangkat 

tulis untuk menggambarkan maksudnya kepada wisatawan sehingga 

dapat dipahami. 

             Setiap hari beliau memberikan sesajen sebagai bagian dari 

kebudayaan dan kepercayaan Hindu, beliau juga aktif dalam kegiatan 

kebudayaan masyarakat lokal. Produk yang dihasilkan oleh beliau, 

pada umumnya mencerminkan kebudayaan lokal, seperti motif flora 

dan fauna, bahkan simbol-simbol agama Hindu dalam bentuk per-

hiasan anting-anting, bros, ataupun cincin yang dijual. Beliau melaku-

kan produksi sesuai jangka waktu yang disepakati bersama dengan 

pembeli. Selain itu, waktu produksi disesuaikan dengan upacara adat 

yang merupakan kewajiban beliau sebagai kepala rumah tangga.  

              Di tempat usaha toko seni miliknya, dapat ditemukan sesajen 

dengan harum dupa dalam ruangan. Hal tersebut telah menjadi 

kepercayaan dan kebudayaan masyarakat di desa Celuk, sebagai 

pemeluk agama Hindu. Beliau menekuni bisnis seni kerajinan perak, 

tidak hanya untuk mencari keuntungan semata melainkan untuk 

melestarikan kebudayaan seni kerajinan perak desa Celuk. 

 

Dalam memasarkan produknya, beberapa informan 

memanfaatkan peluang mengikuti pameran baik di dalam maupun di 

luar negeri.Pameran merupakan bagian dari strategi pemasaran yang 

efektif untuk menarik perhatian pembeli. Pengalaman I Made Marjana 

yang berpartisipasi aktif dalam pameran internasional di luar negeri, 

bermanfaat untuk memperluas hubungan bisnis dengan pengusaha 

lain, pada saat pameran berlangsung.Pameran yang diselenggarakan di 

dalam negeri, menarik perhatian pengusaha regional maupun nasional 

untuk membeli produk seni kerajinan perak. Para informan juga 

berpartisipasi dalam kegiatan pameran yang diselenggarakan di Bali 

maupun di berbagai daerah negara Indonesia. Sebagai contoh 
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pengalaman I Made Mustika yang telah berpartisipasi dalam pameran 

seni kerajinan perak di Jakarta, Manado, dan Kalimantan. Partisipasi 

tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pemasaran produk yang 

telah dihasilkannya. 

Namun demikian, berbeda dari pengalaman informan lainnya, 

I Kadek Mustika10 sebagai pemilik perusahaan produksi UD Romo, 

tidak dapat berpartisipasi aktif dalam pameran karena terikat dengan 

kontrak. Produk yang dihasilkan perusahaan akan langsung dikirim ke 

tempat usaha pelanggan. Setelah itu, pelanggan yang akan melakukan 

pemasaran produk. Perusahaan UD Romo hanya fokus pada produksi 

sesuai dengan permintaan pelanggan. 

Pengalaman I Kadek Mustika ketika merintis usaha seni 

kerajinan perak, memiliki strategi tersendiri, demikian halnya 

pengalaman I Made Marjana, sebagai berikut. 

 

Pengalaman I Made Marjana (50th)11 dalam menetapkan 

strategi pemasaran, dilakukan dengan berpartisipasi dalam kegiatan 

                                                           
10 “Kami menerima pesanan dari costumer itu , dan pesanan itu ga bisa dibawa keluar 
atau pun dipamerkan ke orang lain,hanya untuk costumer yang memesan itu aja. 
Costumer kami banyak sekali disini. Starbore, Minasaf, itu Australia kalau Starbore ya 
Amerika, he eh, karna kita hanya mencetak untuk  produk yang dipesan, karna produk 
yang tidak dipesan tidak kita jual. kami sudah ada sistem kontrak tujuan produksi ke 
Belanda, Norwegia, Singapura. Orang kenal perusahaan ini, biasaya dari mulut 
kemulut, karna kualitas barang kami. biasa ya kami punya costumer ini, mereka 
mengadakan pameran, mereka melihat kualitas produk kami, dan mereka akan datang 
sendirinya. Kami juga menyeleksi tamu yang nakal mana, yang layak yang mana. 
Hubungan kami  dengan Starbore, udah  dari tahun 1997 kalau dengan Minasaf itu 
mulai dari tahun 1998 yah, yah itu semua mulai udah dari tahun 2000 kebawah. disini 
kami hanya untuk ekspor saja, kalau untuk lokal kami ga buat sementara ini tidak ada 
lagi, karena kami kewalahan. Kami masih membutuhkan banyak tenaga kerja” 
(Wawancara pada tanggal 10 Februari 2015). 
11 “Saya ikut pameran diluar, itu setiap 6 bulan diBangkok itu. Kita pernah ke Thailand, 
Hongkong, Bangkok, Italy, Spanyol. Semua terkait nanti dalam membangun jaringan 
bisnis ini, kita mengacu pada customer di tempat pameran. Kita harus ada relasi disana, 
mengembangkan produk kita, termasuk produk apa yang kita punya saat exhibition, 
biar dikenal lah... Itu salah satunya... ada relasi... dan melihat apa yang kita punya, dan 
memperkenalkan kepada orang lain. Kalau kita pada umumnya merk Indonesia Bali, 
pasti dia...kebanyakan lah mengikuti trend, tidak kental bali nya lah. Kita hanya 
mengandalkan pameran itu, atau bayar kita...sebulan sekali di kantor untuk 
mengembangkan produk kita gitu.” (Wawancara tanggal 31 Januari 2015). 
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pameran di luar negeri setiap enam bulan. Beliau juga memanfaatkan 

teknologi informasi berupa email dan website ketika berkomunikasi 

dengan pelanggan, maupun mempromosikan produk yang 

dihasilkannya. Selain itu, kartu nama juga digunakan pengusaha ketika 

bertemu dengan tamu bisnis. Papan nama tempat usaha Cahaya Silver 

dapat dilihat di jalan Raya Celuk, karena lokasi tempat usaha berjarak 

200 meter dari jalan raya. Pengalaman memasarkan produk, 

dilakukannya dengan berpartisipasi dalam kegiatan pameran yang 

diselenggarakan di luar negeri. Pengusaha telah membuat program 

rutin untuk mengikuti pameran setiap enam bulan. Pameran menjadi 

wadah untuk mempromosikan dan memperkenalkan setiap produk 

seni kerajinan perak yang dihasilkannya menggunakan cara tradisional 

(handmade). Beliau sangat yakin dengan kualitas produk yang 

dihasilkannya yang mampu bersaing di pasar internasional. Produk 

yang telah diproduksi, selain mengikuti kebutuhan (trend) pasar 

global, juga mencerminkan kebudayaan Bali melalui motif dan ukiran 

jawan serta bun.  

Strategi pemasaran yang paling efektif, menurut I Made 

Marjana ialah partisipasi dalam pameran. Marjana tetap fokus menjaga 

kualitas produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu, sehingga tidak 

mendirikan anak perusahaan. Marjana pernah menemukan adanya 

oknum tertentu yang memberikan merk produk yang sama dengan 

nama tempat usaha miliknya, akan tetapi hal tersebut tidak ditanggapi 

dengan serius. Marjana memiliki keyakinan bahwa, partisipasinya 

dalam pameran dan kepercayaan pelanggan yang telah dibina selama 

ini, membuat produk yang dihasilkan perusahaannya memperoleh 

pengakuan. Menurutnya, hanya ada satu perusahaan Cahaya Silver 

yaitu di desa Celuk, dan pemasaran produk yang dilakukan berasal dari 

perusahaan Cahaya Silver Celuk. 

               I Made Marjana membina hubungan dengan pelanggan 

menggunakan teknologi informasi berupa email, maupun dengan cara 

menghubungi pelanggan secara langsung menggunakan alat 

komunikasi telepon kantor maupun telepon genggam. Marjana tidak 

harus melakukan hal tersebut sendiri, karena telah memiliki pekerja 
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yang bertugas untuk membina hubungan dan komunikasi dengan 

pelanggan. Disisi lain, upaya untuk mengendalikan kualitas produk 

dilakukan Marjana dengan menyediakan bagian pengendalian kualitas 

yang secara selektif memilih produk yang siap untuk dipaketkan dan 

yang belum dapat dipaketkan. Selain itu, Marjana juga membuat 

website sebagai wadah untuk mempromosikan produk yang baru, dan 

produk yang dijualnya. 

 

Pengalaman I Made Marjana, dalam proses merintis usaha, 

menerapkan sistem pemasaran, produksi dan ketenagakerjaan yang 

berbeda dengan pengalaman I Made Mustika, sebagai berikut. 

 

Pengalaman I Made Mustika dalam menetapkan strategi 

pemasaran, dilakukan dengan ekspansi usaha didorong oleh keinginan 

untuk mengoptimalkan pemasaran produk. I Made Mustika12 memiliki 

cabang usaha di desa Ubud, hal tersebut merupakan upaya untuk 

memasarkan produk yang telah dihasilkannya. I Made Mustika tidak 

ingin hanya memasarkan produk di desa Celuk, tetapi ingin 

memperluas skala pemasarannya. Menurutnya,  tempat usahanya saat 

ini, berada di lokasi yang kurang strategis, karena pembeli harus masuk 

ke jalan berukuran kecil (gang). I Made Mustika memasang papan 

nama di depan jalan raya, sehingga pelanggannya memperoleh 

petunjuk untuk datang ke tempat usahanya. Cabang usahanya terletak 

di desa Ubud,  dan hanya sebatas toko khusus penjualan produk, 

sedangkan produksi tetap dilakukan di desa Celuk. I Made Mustika 

memiliki karya seni kerajinan perak milik I Wayan Kantor, yaitu 

patung garuda wisnu dengan berat 60 kg. Karya tersebut pernah 

ditawar seharga Rp.2.000.000.000, oleh ajudan presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY), tetapi beliau tidak memberikannya. Hal 

tersebut, dilakukannya karena harga perak yang tidak stabil dan selalu 

                                                           
12 “Saya ikut pameran di Jakarta di JCC, udah ditawar 2 M sama ajudan presiden SBY, 
ndak dikasih, memang untuk dijual tapi harganya belum dapat, harus 3 sampai 5 M”.  
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berubah-ubah. Beliau membangun hubungan baik dengan pengusaha 

lain di lima tempat, sehingga beliau tetap memperoleh produksi 

pesanan.  

I Made Mustika aktif mengikuti pameran yang diadakan di 

Indonesia, seperti di Bengkulu, di Jakarta, di Manado, dan di 

Kalimantan. Tujuan mengikuti pameran, selain untuk promosi, beliau 

juga ingin membangun hubungan bisnis yang baik dengan pengusaha 

seni kerajinan perak di tempat pameran. Media promosi lain yang 

beliau gunakan ialah pemanfaatan teknologi informasi berupa email 
untuk berkomunikasi dengan pelanggan di luar negeri maupun di 

dalam negeri, membagikan kartu nama dan brosur saat pameran. Harga 

produk terendah yang dijualnya berkisar Rp.50.000, harga produk yang 

sedang berkisar Rp.350.000 dan harga produk yang paling mahal 

hingga miliaran rupiah. Produk yang dijual mengalami peningkatan 

harga karena diversifikasi produk. Beberapa produk berupa cincin, 

kalung, dan gelang telah dilapisi dengan emas dan dikombinasikan 

dengan batu permata.  

I Made Mustika memperoleh informasi terkait dengan lahan 

yang tersedia di desa Ubud, dari kerabat. Setelah berdiskusi dengan 

istrinya terkait dengan peluang memperoleh keuntungan dan kondisi 

pasar di desa Ubud, I Made Mustika memutuskan untuk membuka 

cabang usaha untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. I Made 

Mustika memperoleh informasi tentang peluang pasar dari kerabat dan 

hubungan sosial yang baik antar pengusaha. Pengusaha juga 

membagikan brosur yang mencantumkan informasi produk seni 

kerajinan perak yang dapat dihasilkan. Selain itu, pengusaha juga 

memanfaatkan email untuk menghubungi pelanggan di luar negeri. 

Komuniksi dengan pelanggan tetap terjalin dengan baik, sehingga 

membentuk hubungan kerjasama yang baik. Hasil dari pengalaman 

memasarkan produk, memberikan hasil yang positif. Pembeli yang 

datang ke tempat usaha, mendengar informasi dari teman atau 

mengetahui informasi tersebut dari kartu nama dan brosur yang 

disebar.  

               Berdasarkan pengalaman I Made Mustika, aktivitas pemasaran 
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yang dilakukan membutuhkan biaya yang sangat besar. Akan tetapi, 

hasil yang diperoleh juga setara dengan upaya memasarkan produk 

yang dihasilkanya. Informasi yang menyebar dari mulut ke mulut 

terbukti sangat efektif, namun harus didukung oleh perangkat 

sederhana berupa papan nama tempat usaha, kartu nama, dan brosur. 

Hal tersebut dapat dijadikan petunjuk bagi pembeli untuk 

mengunjungi toko seni miliknya. 

 

Pengalaman Mengembangkan dan Mempertahankan Usaha 

Pembahasan ini akan diuraikan pengalaman pengusaha setelah 

menempatkan posisi usaha di pasar seni kerajinan perak untuk 

mengembangkan dan mempertahankan usaha miliknya sehingga 

mampu bersaing di pasar seni kerajinan perak. 

Dari Toko Seni Menjadi Perusahaan Produksi 

Upaya mengembangkan usaha menjadi perusahaan produksi 

dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemasaran, sistem 

produksi, dan  tenagakerja. Para informan yang menjalankan toko seni 

artshop dapat mengembangkan usahanya menjadi perusahaan produksi 

karena mampu menetapkan strategi pemasaran, sistem produksi, dan 

manajemen tenaga kerja. Sebagai contoh pengalaman I Made Marjana 

ketika mengembangkan toko seni artshop menjadi perusahaan 

produksi dimulai dengan mengoptimalkan sistem produksi dengan 

melakukan diversifikasi produk. Produk seni kerajinan perak 

dimodifikasi tidak hanya pada perhiasan (jewellry) saja melainkan 

produk seni kerajinan perak sebagai hiasan ruangan (gallery). Seiring 

dengan meningkatnya biaya pengembangan usaha, beliau mendirikan 

ruang berdasarkan jenis produk yaitu ruang untuk perhiasan (cincin, 

anting, bros, gelang,dll), ruang untuk produk seni kerajinan perak  

(patung, lukisan, dll) dan ruang untuk koleksi perhiasan (collection). 

Disisi lain, beliau juga membangun ruang produksi dalam skala besar, 

mengadakan mesin produksi modern (alat casting) dan menambahkan 

perangat produksi konvensional (alat kompor dan mesin penggiling). 

Beliau juga merekrut tenaga kerja dari luar desa Celuk, dan 
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menyediakan tempat tinggal bagi para pengrajin untuk meningkatkan 

produktivitas dari tenaga kerja, selain itu beliau memanfaatkan 

teknologi informasi untuk memasarkan produk seni kerajinan perak di 

pasar internasional. 

Agar dapat memahami secara mendalam pengalaman 

pengusaha toko seni menjadi pengusaha perusahaan produksi, penulis 

menguraikan pengalaman I Made Marjana, sebagai berikut. 

 

Pengalaman I Made Marjana (50th)13, sebelum menjadi pengusaha 

perusahaan produksi, beliau merintis usaha nya dari pekerjaan sebagai 

pengrajin. Latarbelakang orang tua I Made Marjana ialah pengrajin, 

meskipun ayahnya memiliki pekerjaan lain yaitu sebagai seorang guru. 

Keterampilan menghasilkan seni kerajinan perak telah diwariskan 

secara turun temurun. Beliau diajarkan cara menghasilkan kerajinan 

perak dari ayah dan ibunya, sejak menempuh jenjang pendidikan 

Sekolah Dasar. Semua anggota keluarga beliau, dilibatkan dalam proses 

produksi seni kerajinan perak. Keuangan keluarga beliau pada saat itu, 

sangat terbatas. Sehingga, dengan adanya produksi pesanan dari 

pembeli, dapat menunjang kebutuhan keluarga beliau sehari-hari. 

                                                           
13 “itu turun temurun, saya dari kakek saya dari pengrajin. Dulu bukan untuk 
internasional masih untuk orang-orang lokal sebagai pengrajin untuk upacara 
keagamaan. Ayah saya, dia juga seorang pengrajin. Walaupun dia seorang guru, datang 
dari ngajar dia langsung kerja sama ibu, sama kakak, sama adek, trus berkembang dari 
tahun 70an, berkembanglah tamu datang ke desa. Tidak butuh banyak 1-2 lah dikenal 
perak Bali ini, Celuk ini gitu. Ada perkembangan dari tahun 70-an ke 75, proses itu yah 
akhirnya sampai sekarang dikenal di bali ini ada pengrajin perak yang bernuansa bali 
dengan handmade, nuansa bali nya ada musik kentalnya ada. Kita, apa namanya itu 
cikal bakal itu kita kan institusi kita yang kita kembangin itu dari turun temurun... 
dalam artian tidak profesional lah awalnya kita kecil-kecilan berkembang, secara 
alamiah lah sambil kuliah juga. Nah disini kita awal cerita dari awal tahun 80annih 
cerita agak panjang, kita lah seorang pengrajin bersama orang tua. Setelah kita sambil 
kuliah kita kawin, mandiri. Cikal bakalnya itu, modalnya itu, modal kerja itu dari 
kebanyakan kita kebanyakan kita diberikan orderan sama tamunya, dibantu. Kita 
kerjakan sama-sama berapa orang 8-10 orang akhirnya kita dikasih modal dalam artian 
bahanbaku, selesai... dibayar... itulah cika bakal. Tidak plek dari modal kerja. Itu 
singkat cerita. Itulah bagaimana pengalaman pengusaha mengakses modal untuk usaha 
.itulah modal pengalaman dalam ketekunan. Dan apa profesi dari turun temurun, Saya 
dari SD sudah belajar pengrajin karena di Celuk ni siang hari orang kita sudah dari 
sekolah mulailah ikut pengrajinnya.” (Wawancara tanggal 31 Januari 2015). 
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Beliau tetap menekuni aktivitas produksi hingga menempuh jenjang 

pendidikan perguruan tinggi di Udayana. Perlahan-lahan beliau 

mempelajari cara menatakelola keuntungan untuk dijadikan modal 

usaha, pendapatan yang diperoleh dari hasil seni kerajinan perak 

disimpan untuk modal usaha di masa mendatang. Beliau membangun 

hubungan yang baik dengan setiap pembeli dengan cara menjalin 

komunikasi dan menunjukan produk yang baru dihasilkan. 

Komunikasi yang dibangun secara intensif disertai hasil kerja yang 

baik, membuat pembeli menjadi percaya kepada beliau dan menjadi 

pelanggan. Pekerjaan sebagai pengrajin ditekuni oleh beliau bersama 

keluarganya dalam jangka waktu yang sangat lama. Meskipun, ayahnya 

seorang guru yang sibuk mengajar di sekolah, ketika kembali dari 

sekolah, ayahnya hanya beristirahat untuk makan sejenak dan kembali 

melakukan aktivitas produksi. Ketika beliau memperoleh produksi 

pesanan yang banyak, beliau mulai mempekerjakan enam hingga 

delapan orang untuk memudahkan proses produksi. Perlahan-lahan 

usahanya mengalami peningkatan pendapatan sehingga dapat 

dialokasikan untuk mendirikan toko seni. Sejak saat itu, beliau tidak 

lagi menjadi pengrajin melainkan menjadi pengusaha yang hanya 

mengawasi kinerja karyawan dan tenaga kerja pengrajin dan fokus 

pada penjulan produk. 

 

Meningkatkan Keterampilan Mengembangkan Usaha melalui 

Pendidikan Formal 

Keterampilan mengenai strategi pengembangan usaha dapat 

diperoleh dalam jenjang pendidikan formal. Para informan pada 

umumnya memiliki latarbelakang pendidikan formal setara Sekolah 

Menengah Kejuruan, meskipun beberapa diantaranya masih berada 

pada tingkat Sekolah Dasar, maupun pada tingkat perguruan tinggi. 

Pengusaha seni kerajinan perak yang telah menempuh jenjang 

pendidikan perguruan tinggi, mampu mengembangkan usaha dengan 

menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Sebagai contoh 

pengalaman I Made Mustika yang menyelesaikan perguruan tinggi 

pada jurusan ekonomi, memperolah keterampilan dalam manajemen 
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usaha sehingga dapat menerapkan strategi pengembangan usaha berupa 

diversifikasi produk dan ekspansi usaha toko seni miliknya.  

Keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal, 

mampu mendorong pengusaha untuk mengambil keputusan yang 

strategis dengan memperhatikan perkembangan pasar seni kerajinan 

perak pada aras regional maupun internasional. Para informan yang 

telah menempuh perguruan tinggi, mampu mengembangkan usaha 

hingga mencapai pasar internasional. Sebagai contoh pengalaman I 

Made Marjana, yang telah menyelesaikan perguruan tinggi ilmu 

ekonomi di Udayana Bali, mampu mengambil keputusan menghadiri 

pameran di luar negeri, dalam upaya untuk memperluas jaringan bisnis 

dengan pengusaha seni kerajinan perak internasional dengan 

memperkenalkan produk yang dihasilkannya. 

Pendidikan yang ditempuh oleh pengusaha untuk 

meningkatkan keterampilan manajemen pengembangan usaha, 

membutuhkan biaya yang banyak. Pengusaha memperoleh biaya 

untuk pendidikan dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan 

sebagai pengrajin. Para informan dapat menyelesaikan kuliah 

perguruan tinggi, karena pendapatan yang di peroleh dari hasil 

penjualan produk ketika masih bekerja sebagai pengrajin seni kerajinan 

perak. Sebagai contoh pengalaman I Kadek Mustika, yang memperoleh 

keterampilan manajemen dari pendidikan formal, sehingga dapat 

mengembangkan usahanya menjadi perusahaan produksi seni 

kerajinan perak di pasar internasional. 

Agar dapat memahami pengalaman pengusaha meningkatkan 

keterampilan melalui pendidikan formal, penulis menguraikan 

pengalaman I Kadek Mustika sebagai berikut. 

 

               Pengalaman I Kadek Mustika dalam menatakelola perusahaan 

produksi seni kerajinan perak di desa Celuk, memanfaatkan 

pengetahuan tentang strategi pemasaran dan produksi yang diperoleh 

ketika masih menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi sehingga 

dapat mengakses pasar internasional. Beliau mengembangkan usahanya 
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dari skala yang paling kecil, hingga menjadi perusahaan produksi yang 

besar.  

Beliau memperkenalkan produk yang dihasilkan dengan ciri khas Bali 

pada wisatawan yang berkunjung ketika masih menekuni usaha seni 

kerajiann perak pada skala kecil, seiring dengan berkembangnya waktu 

dan trend di pasar seni kerajinan perak. Pembeli mulai tertarik dengan 

produk yang dihasilkan oleh beliau karena kompleksitas desain dan 

motif produk perhiasan sesuai dengan kebutuhan pasar. Beliau 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi dengan 

menerapkan sistem produksi dan tenagakerja yang efektif melalui 

pemanfaatan teknologi informasi dan mesin produksi. 

I Kadek Mustika14  menetapkan sistem produksi, sangat 

mengandalkan penggunaan teknologi informasi dan teknologi mesin 

produksi. I Kadek Mustika memimpin perusahaan produksi UD Romo. 

Penggunaan teknologi mesin produksi di perusahaan UD Romo, 

mempercepat proses produksi dan mampu mempertahankan kualitas 

produk selayaknya proses produksi handmade. Perusahaan UD Romo 

juga menyediakan peralatan canggih berupa mesin casting, thumbler, 

dan laser. Mesin casting dapat menghasilkan ratusan hingga ribuan 

produk seni kerajinan perak dalam waktu satu hari. Namun, untuk 

mengoperasionalkan mesin ini, harus dibuat sample produk dari bahan 

baku lilin, kemudian dicetak dan diperbanyak. Mesin thumbler, 

digunakan untuk membersihkan produk seni kerajinan perak yang 

memiliki bentuk, ukiran dan motif kompleks, sehingga terlihat 

mengkilap kembali. Adapun mesin Lasser memiliki manfaat yang 

sangat banyak, seperti memotong permata, maupun material lain 

(cutting), dan melekatkan kembali perhiasan perak yang rusak atau 

terlepas (welding). Penerapan sistem produksi modern mempengaruhi 

manajemen tenaga kerja yang akan dibahas lebih dalam pada sub-topik 

                                                           
14 I Nyoman Trisetya Sentana (30th)  :“Sistem produksi ya, untuk bahan bakunya kita 
mempunyai pemasok tetap, yang akan memasok bahan baku ke kita, baik berupa 
perak, atau pun alat-alat bantu ya. Kita sudah mempunyai pemasok  yang kita kontrak. 
pemasok ya  kita beli lewat perantara, itu ada... salah satu ya di Denpasar itu, namanya  
bintang 52. ” (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2015). 
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manajemen tenaga kerja. 

             Keputusan I Kadek Mustika menetapkan sistem produksi 

melalui pemanfaatan teknologi mesin produksi, mempengaruhi dan 

membentuk matapencaharian baru dalam industri seni kerajinan 

perak. Matapencaharian tersebut dikenal sebagai master wax. Master 
wax memiliki cara kerja yang sama dengan pengrajin, yaitu 

menghasilkan seni kerajinan berbahan baku lilin. Berbeda dengan 

pengrajin perak konvensional, perangkat kerja dan bahan baku yang 

digunakan oleh master wax sangat sederhana. Usaha jasa master wax 

sangat mengandalkan keterampilan dan kreatifitas menghasilkan 

produk dengan desain yang sesuai dengan kebutuhan (trend) pasar. 

Perangkat kerja yang digunakan oleh master wax adalah alat untuk 

mengukur, mengikir, menghaluskan, penggaris, ring size, gergaji besi, 

alat pelebur, pengukir, alat bor, dan pahat. Produk yang dihasilkan 

oleh seorang master wax, akan menyerupai perhiasan dengan ukiran 

dan motif pada bahan baku lilin. 

 

Melakukan Diversifikasi Produk 

Diversifikasi produk seni kerajinan perak merupakan bagian 

dari upaya untuk mempertahankan produk, dimana pengusaha 

menyesuaikan kebutuhan pasar sebelum melakukan produksi. Para 

informan melakukan diversifikasi produkdengan cara 

mengkombinasikan bahan baku perak dengan material lain sehingga 

membentuk produk yang memiliki nilai lebih. Sebagai contoh 

pengalaman I Made Mustika melakukan diversifikasi produk karena 

wisatawan mancanegara selaku pembeli, memberikan produksi 

pesanan dengan mengkombinasikan material lain seperti kulit kerang, 

mutiara, dan batu alam. Disisi lain, pengalaman I Made Marjana ketika 

melakukan diversifikasi produk disebabkan oleh kebutuhan akan karya 

seni selain perhiasan yang dikenal dengan gallery sehingga 

membuatnya mengkombinasikan produk seni kerajinan perak dengan 

gading, kayu, dan lainnya dan memberikan nilai tambah pada produk 

tersebut. 
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Teknologi informasi menjadi salah satu media untuk 

mengetahui kebutuhan pasar, terkait dengan trend produk yang 

terbaru. Para informan memanfaatkan media internet dan website 

melalui search engine sebagai upaya untuk mengikuti perubahan trend 

terkait dengan bentuk, fungsi, motif produk seni kerajiann perak. 

Sebagai contoh pengalaman I Nyoman Landra yang mengakses internet 

untuk mencari informasi terkait dengan produk yang sedang menjadi 

trend di pasar seni kerajinan perak, kemudian membuat desain dan 

memproduksi produk tersebut. 

Diversifikasi produk juga dilakukan berdasarkan negosiasi 

pembeli terhadap pengusaha ketika hendak membuat kesepakatan 

produksi. Para informan menerima produksi pesanan pembeli dengan 

mempertimbangkan motif dan desain produk yang diinginkan, 

sehingga dapat ditentukan harga produk yang sesuai dengan 

kompleksitas desain. Sebagai contoh pengalaman I Made Mustika 

dalam proses negosiasi dengan pembeli, beliau melihat desain produk 

yang diinginkan oleh pembeli terlebih dahulu. Desain produk yang 

diinginkan pembeli, tidak hanya menggunakan material perak saja, 

melainkan dikombinasikan dengan material lain sesuai permintaan 

pembeli. 

Sosialisasi antar pengusaha juga menjadi wadah untuk bertukar 

informasi terkait dengan perkembangan desain produk. Para informan 

aktif dalam kegiatan sosial bermasyarakat, terutama pada saat 

berolahraga bersana sehingga kesempatan tersebut menjadi peluang 

untuk berbagi informasi tentang perekembangan desain produk seni 

kerajinan perak dan bentuk produk yang telah diversifikasi sesuai 

permintaan pasar. Sebagai contoh Pengalaman I Wayan Sueta dan I 

Kembar Kemuda Arsa melibatkan diri dalam kegiatan olahraga tenis, 

ketika bertemu akan membicarakan perkembangan produk seni 

kerajinan perak yang sedang menjadi trend. Disisi lain, kesempatan 

tersebut dimanfaatkan untuk membangun hubungan baik dengan 

pengusaha lainnya. 

Agar dapat memahami pengalaman diversivikasi produk, 

penulis menguraikan pengalaman I Made Marjana sebagai berikut. 
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Pengalaman I Made Marjana melakukan diversifikasi produk, 

juga disebabkan oleh perubahan permintaan pasar produk seni 

kerajinan perak. Awalnya produk yang dihasilkan hanya berupa 

perhiasan cincin, gelang, anting-anting, bros, maupun produk 

perhiasan lainnya yang dibentuk sesuai dengan motif khas bali yaitu 

jawan dan bun. Akan tetapi, permintaan pasar mengalami perubahan 

trend sehingga mendorong Marjana untuk mengkombinasikan material 

lain, berupa kulit kerang, gading gajah, kayu jati, dan patung dewa 

Ganesha dengan bahan baku perak.  

              Marjana mengakses informasi tentang perkembangan trend 

pasar seni kerajinan perak terkait dengan bentuk, motif dari produk 

terbaru, kemudian membuat desain sendiri dan memproduksinya. 

Produk yang telah diproduksi, akan ditawarkan kepada pembeli 

dengan harapan bentuk dan motif produk yang telah diperbaharui 

sesuai dengan preferensi pembeli. Perubahan trend pasar seperti batu 

akik yang menjadi kebutuhan pasar, dimanfaatkan oleh Marjana 

dengan membuat perhiasan cincin dari bahan baku perak dengan motif 

khas Bali. 

 

Berpartisipasi dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal 

Partisipasi dalam kegiatan kebudayaan lokal membina 

hubungan sosial antara pengusaha dengan masyarakat di desa Celuk. 

Para informan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kebudayaan 

masyarakat di desa Celuk, sehingga memiliki hubungan baik dengan 

masyarakat. Sebagai contoh pengalaman I Kadek Mustika dalam 

bersosialisasi dengan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam 

kegiatan kebudayaan lokal sebagai penari adat. Disisi lain, I Made 

Marjana juga berperan sebagai pemangku adat di desa Celuk sebagai 

kelihan dinas. 

Hubungan yang baik dengan masyarakat lokal, memberikan 

peluang kepada pengusaha untuk menduduki jabatan struktural 

maupun fungsional dalam pembangunan desa Celuk. Para infroman 
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yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan kebudayaan maupun 

pembangunan desa memperoleh dukungan masyarakat untuk menjadi 

pejabat pemerintahan. Sebagai contoh pengalaman I Kadek Mustika 

yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan lokal, 

membuatnya dikenal oleh penduduk desa Celuk. Sehingga, ketika istri 

dari I Kadek Mustika mencalonkan diri sebagai pemimpin rakyat 

daerah, dukungan dari masyarakat desa Celuk membuatnya terpilih 

menjadi pejabat pemerintah. 

Jabatan atau kedudukan, secara tidak langsung dapat 

mendukung bisnis seni kerajinan perak miliknya. Infroman yang 

memiliki kedudukan dalam lembaga pemerintah desa Celuk 

memperoleh kemudahan dalam mengurus surat ijin untuk pengirimaan 

bahan baku perak, maupun produk yang dihasilkan untuk di ekspor ke 

luar negeri. Sebagai contoh pengalaman I Kadek Mustika yang 

memiliki istri sebagai pejabat pemerintah dapat membantunya 

menyelesaikan permasalahan ijin pengiriman barang, maupun 

pemanfaatan tenaga listrik di perusahaan produksi miliknya sehingga 

mendukung keberlanjutan proses produksi. 

 

Strategi Koping Menghadapi Perubahan Harga Bahan Baku Perak 

Strategi koping pengusaha menanggapi perubahan harga bahan 

baku perak yang disebabkan oleh Bom Bali kedua, dapat 

mempertahankan usaha seni kerajinan perak hingga saat ini. Para 

informan yang telah berorientasi pada pasar internasional, tidak begitu 

merasakan pengaruh yang signifikan dari perubahan harga bahan baku 

perak, karena harga jual produk di luar negeri dapat menyeimbangkan 

harga bahan baku yang dijual di dalam negeri. Sedangkan, informan 

yang masih berorientasi pada pasar regional, sangat tekanan dengan 

perubahan harga bahan baku akibat peristiwa Bom Bali kedua. Sebagai 

contoh pengalaman I Made Marjana ketika Bom Bali kedua terjadi, 

beliau sementara mengirimkan produk seni kerajinan perak ke luar 

negeri, tetapi terhambat karena akses ke luar pulau Bali ditutup untuk 

sementara waktu. Beliau segera mengkonfirmasi kejadian tersebut 
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kepada pembeli mengenai alasan keterlambatan pengiriman berhubung 

dengan peristiwa Bom Bali kedua tersebut. Pembeli memberikan 

kesempatan kepada Marjana, sehingga keterlambatan pengiriman tidak 

menjadi masalah. 

Agar dapat memahami pengalaman koping terhadap perubahan 

harga bahan baku perak, penulis menguraikan pengalaman I Made 

Marjana sebagai berikut. 

 

                Peristiwa Bom Bali kedua yang terjadi di Raja’s Bar and 

Restaurant pada tanggal 1 Oktober 200515 mempengaruhi aktivitas 

bisnis pengusaha. Pengalaman mempertahankan usaha paska tragedi 

Bom Bali kedua yang dialami oleh pengusaha perusahaan produksi, I 

Made Marjana berbeda dengan pengusaha toko seni artshop dan 

pengusaha toko seni silver smith. Pengusaha perusahaan produksi I 

Made Marjana telah berhasil membangun usahanya hingga di pasar 

Internasional. Fokus dan orientasi produksi perusahaan diarahkan ke 

pasar internasional, sehingga pada waktu Bom Bali kedua terjadi di 

Bali. Masalah yang dihadapi Marjana ialah akses pengiriman barang ke 

luar negeri terhenti untuk sementara waktu karena pihak keamanan 

harus melakukan penyelidikan dan menutup akses keluar pulau Bali. 

Hambatan semacam ini disampaikan kepada pihak pembeli di luar 

negeri menggunakan email, untuk meminta tambahan waktu 

pengiriman produk. Adapun pada saat pengiriman barang, pengusaha 

memanfaatkan jasa kargo dengan asuransi keterlambatan dan 

kerusakan barang. Sehingga, I Made Marjana tidak mengalami 

kerugian akibat tragedi Bom Bali kedua. Beliau juga telah menetapkan 

                                                           
15Suara Merdeka, Senin-03-10-2005.(...yang membedakan bom di Paddy's Club dan 
Sari Klub 12 Oktober 2002 dengan bom di Raja's Bar and Restaurant 1 Oktober 2005 
adalah efek ledakan pada bangunan di sekitar pusat ledakan. Pada ledakan bom Bali 12 
Oktober 2002, efek ledakannya sangat luas dan dahsyat. Maksudnya, banyak bagian di 
bangunan-bangunan sekitar pusat ledakan hancur-lebur. Bagian bangunan itu seperti 
kaca, kusen kayu dan aluminium, kayu penahan genting, genting, tembok, dan lainnya 
luluh-lantak...) 
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strategi apabila terjadi krisis yang lain selain akibat tragedi Bom Bali. 

Menururt I Made Marjana (50th)16, apabila terjadi krisis di suatu 

wilayah ia akan mengalihkan pemasaran produk ke wilayah yang lain. 

Hal ini menunjukan bahwa I Made Marjana menggunakan strategi 

koping terhadap krisis dengan mengubah orientasi pemasaran dari 

suatu wilayah ke wilayah yang lain. 

 

Perubahan harga bahan baku di pasar, menyebabkan 

pengusaha seni kerajinan perak menjadi trauma dan berhati-hati dalam 

mengambil keputusan terkait upaya memasarkan produk. Infroman 

membatasi upaya memasarkan produk melalui pameran dengan 

menitip produk miliknya pada pengusaha yang akan mengikuti 

pameran kemudian memberikan komisi dari hasil penjualan. Sebagai 

contoh pengalaman I Nyoman Landra yang tidak lagi berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan pameran, melainkan hanya sebatas menitipkan 

barangnya pada pengusaha yang berangkat mengikuti pameran dan 

membagikan komisi. Hal tersebut dapat mengurangi resiko kerugian 

yang di alami apabila, harga bahan baku perak sewaktu-waktu 

mengalami perubahan. 

Agar dapat memahami pengalaman koping lebih mendalam, 

penulis menguraikan pengalaman I Nyoman Landra sebagai berikut. 

 

Berkaitan dengan pengalaman menetapkan strategi pemasaran, 

I Nyoman Landra (47 th)17 memiliki persepsi tersendiri terkait dengan 

                                                           
16“Nah kita ini, dalam krisis ini. Kita tetap ada order ya. Kalau di amerika krisis kita 
order ke eropa, kalau di cina krisis, kita order ke amerika. Saling mengisi lah. Syukur 
lah. Kita banyak ke amerika dan cina sekarang. Sekarang kita masih kurang tenaga 
kerja ya” (Wawancara tanggal 31 Januari 2015). 
 
17 “Selama ini saya tidak pernah pameran tapi saya tetap menyuplai barang untuk orang 
pameran. Ga orang sini kan biasa, kalau yang udah gede-gede kan berangkat pameran, 
jadi saya sistemnya titip barang jadi pengalaman pameran luar negeri ga ada, jadi saya 
basic nya produksi. Jadi dia yang beli atau dengan sistem saya titip ke dia laku berapa 
gitu.! ya, kalau dulukan pamerannya menjanjikan sekali bisa dihitung dengan jari siapa 
aja yang ke Amerika pasti sudah dapat beli tanah.. Pemerintah sudah terpuruknya 
genjar-genjarnya pameran tapi ya kembali, pamerannya ya seperti apa ya.. Seperti 1 
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kegiatan pameran. Beliau tidak berpartisipasi secara langsung dalam 

kegiatan yang diselenggarakan, beliau menetapkan strategi pemasaran 

untuk menitipkan produk yang dihasilkannya kepada pengusaha yang 

berpartisipasi dalam pameran luar negeri tanpa terlibat di dalam 

pameran tersebut. Hal tersebut, dilakukan I Nyoman Landra untuk 

mengantisipasi resiko kerugian akibat lokasi pameran yang 

diselenggarakan tidak sesuai dengan harapan pengusaha. Disisi lain, 

beliau juga menggunakan teknologi informasi untuk mengamati 

perkembangan industri seni kerajinan perak dan menjalin komunikasi 

dengan pelanggan di luar negeri.  

I Nyoman Landra, mempelajari pengalaman pengusaha lain 

saat berpartisipasi dalam kegiatan pameran. Pengalamannya 

melakukan pemasaran sebelum perkembangan teknologi informasi 

berupa email, beliau berkomunikasi menggunakan mesin fax. Kondisi 

ketika I Nyoman Landra mulai membangun usaha, masih belum 

tersedia media komunikasi berupa internet di desa Celuk, demikian 

halnya akses ke desa Celuk sangat terbatas. Sehingga, wisatawan asing 

sebagai pembeli yang ingin berkunjung ke desa Celuk mengalami 

kesulitan mengakses informasi terkait dengan perkembangan produk 

seni kerajinan perak. Ketika migran mulai berdatangan ke desa Celuk 

untuk mencari pekerjaan, I Nyoman Landra menerima dan mendidik 

migran sebagai pengrajin untuk bekerja di tempat usaha miliknya. I 

Nyoman Landra berpendapat bahwa dengan memberi makan 

pengrajin, hal tersebut sudah lebih dari cukup. 

Perkembangan yang terjadi selama 10 tahun mulai 

menunjukan kemandirian dari migran sebagai pengrajin utnuk 

membuka usaha mandiri, sehingga pembeli mempunyai banyak pilihan 

                                                                                                                                    
paket diberangkatkan, lagian juga saya juga ga tau gitu loh. Saya juga denger-denger aja 
kadang dicarikan tempat asal gitu loh. Tempat yang ga begitu strategis. Ya memang 
pameran keluar, nyatanya udah kalau disini hampir sekitar 25 sampai 30 orang 
pengrajin itu yang sudah terpuruk ikut-ikut pokoknya gambling mau ke Perancis ini. 
Tapi ternyata di Perancisnya Kotanya Kecamatan, kotanya yang bukan yang memang 
mewah, karena memang pemerintah mencari yang mewah kan ga bisa. Harga satu kali 
perjalanan bisa 200 juta atau 300 juta. Jadi hanya orang-orang yang sehat dan 
berkapital dan tau yang masih dapat bertahan.” (Wawancara pada tanggal 2 Februari 
2015). 
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tempat, untuk memberikan produksi pesanan. Migran sebagai 

pengrajin yang telah terampil mulai membuka usaha mandiri secara 

diam-diam. Bahkan, orang asing juga sudah mulai membuka usaha seni 

kerajinan perak di Bali. Hal tersebut, meningkatkan persaingan di pasar 

seni kerajinan perak desa Celuk. I Nyoman Landra berpendapat bahwa 

situasi saat itu, hanya orang-orang kaya yang dapat berangkat 

mengikuti pameran, sehingga menimbulkan kesenjangan bagi 

pengusaha yang lain. I Nyoman Landra18  melihat situasi persaingan 

yang terjadi di pasar regional, dan membuatnya lebih berhati-hati dan 

tidak bersikap gegabah dalam hal pengeluaran biaya, terutama dalam 

hal pameran. I Nyoman Landra berusaha menyeimbangkan biaya 

pemasaran dan produksi yang dilakukannya, agar tetap menjaga 

keberlangsungan usaha miliknya I Nyoman Landra  mengambil 

keputusan untuk lebih fokus mengoptimalkan tatakelola usaha 

miliknya, sehingga dapat bersaing di pasar seni kerajinan perak.  

I Nyoman Landra19 memiliki pengalaman tersendiri terkait 

dengan strategi pemasaran. Berkenan dengan partisipasi dalam 

pameran, I Nyoman Landra mendengar informasi dari kerabat atau 

rekan kerjanya tentang lokasi pameran yang diadakan, merupakan 

tempat yang tidak strategis. I Nyoman landra menggambarkan lokasi 

tempat pameran yang diselenggarakan tidak sesuai dengan harapannya. 

Menurutnya, pameran yang diadakan, seperti di kota kecamatan yang 

                                                           
18 “Sekarang orang sini yang bisa membuat perak kerja ke tamu. Tamunya beli lahan, 
yang persaingannya menjadi ketatkan begitu. Jadi udah.. tutup!!!  orang barat migrasi 
kesini secara sebagai turis lalu mempercayai orang, khususnya orang jawa terutama 
orang sini. Mengumpulkan 50 orang atau 100 orang bikin usaha atas nama orang lokal. 
Kemudian di ekspor jadinya kepotong rantainya, seharusnya jadi pengusaha lokal. Nah 
persaingan ini yang menjadi persaingan ga sehat tapi mau ga mau kita harus bersaing. 
Makanya terjadi orang ga punya order tapi disatu sisi diluar negeri tetap permintaan 
masih ada” (Wawancara pada tanggal 2 Februari 2015). 
 
19“30% saja yang masih bertahan, lainnya udah buyar udah ada yang kerja bangunan, 
kerja rumah tangga. Pokoknya dapat 50ribu. Tragis sekali loh gitu. Cuman buat saya 
masih bersyukur satu saya basic di silver dan saya tetap mengikuti dikit-dikit 
perkembangan. Tapi secara finansial saya ga bisa dipake kaya dulu. Dapet sedikit terus 
udah berani beli atau gambling, ga bisa. Sekarang ya kapital harus dikreasikan lagi di 
kapital baru bisa mempertahankan. Sekarang kan udah banyak yang bahannya itu 
bukan perak lagi, ada bisnis alpaka, kuningan, sudah ada tembaga, wah ini semua 
marketnya udah.”(Wawancara pada tanggal 2 Februari 2015). 
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tidak mewah dan sulit diakses banyak orang. Sedangkan, biaya yang 

dikeluarkan untuk berpartisipasi dalam pameran oleh pengusaha 

berkisar Rp.200.000.000 sampai dengan Rp.300.000.000. Menurutnya, 

banyak pengusaha yang memaksakan diri untuk mengikuti pameran 

dan tidak fokus pada manajemen internal, mengalami kerugian dan 

tidak dapat bertahan dalam bisnis perak.   

Berdasarkan pengalaman I Nyoman Landra, banyak pengusaha 

yang mengalami kerugian karena masalah manajemen internal dan 

lemah dalam strategi pemasaran. Strategi pemasaran tidak 

mengharuskan pengusaha untuk berpartisipasi dalam pameran, pada 

saat kondisi finansial usaha belumoptimal. Hal tersebut juga 

dipengaruhi oleh tingkat persaingan di pasar regional, pengusaha harus 

mampu mengamati berbagai perubahan dan perkembangan di pasar, 

sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang mempengaruhi minat 

pembeli di pasar seni kerajinan perak. Adapun hal yang sangat sensitif 

dan mendorong I Nyoman Landra untuk menjaga kualitas produk, 

karena maraknya manipulasi produk di pasar regional. Standar kualitas 

produk perak ialah 925, akan tetapi dimanipulasi dengan menurunkan 

kadar perak dan menaikan kadar tembaga. Bahkan, ada yang hanya 

melekatkan kadar perak di permukaan produk dan menjualnya di pasar 

dengan kisaran harga yang lebih murah dari harga perak normal. Hal 

tersebut akan merusak nama baik industri seni kerajinan perak di desa 

Celuk, dan meningkatkan persaingan. Wisatawan mancanegera sebagai 

pembeli yang melihat adanya perbedaan harga produk yang signifikan, 

cenderung memilih produk dengan harga jual lebih murah. Apabila 

produk yang dibeli wisatawan, bukanlah produk perak sesuai dengan 

standar kualitas 925, wisatawan sebagai pembeli menjadi kecewa, 

danhal tersebut mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap 

pengusaha. Oleh sebab itu, I Nyoman Landra lebih fokus menjaga 

kualitas produk dan menatakelola internal usaha.  

              I Nyoman Landra, sebagai pengusaha toko seni silver smith 
menggunakan teknologi informasi berupa email untuk berkomunikasi 

dengan pelanggan terdahulu. Beliau mengirimkan gambar serta 

informasi dari produk terbaru kepada pelanggan dengan harapan 
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pelanggan menjadi tertarik dan memberikan produksi pesanan.Beliau 

belajar menggunakan komputer secara otodidak, walaupun beliau tidak 

begitu memahami teknologi komputer. Motivasi yang kuat untuk 

mengikuti perkembangan teknologi dalam komunikasi, mendorong I 

Nyoman Landra memanfaatkan teknologi koomputer secara optimal. 

Menurutnya, banyak pengusaha yang memanfaatkan teknologi 

komputer dan internet untuk membuat website sebagai sarana 

promosi, akan tetapi website tersebut tidak responsif menanggapi 

pertanyaan maupun komentar dari pengunjung di website. Oleh sebab 

itu, dibandingkan memanfaatkan teknologi website, beliau cenderung 

menggunakan email untuk berkomunikasi sekaligus memperkenalkan 

produk terbaru. Disisi lain, papan nama tempat usaha, keberadaan toko 

seni, dan kartu nama pengusaha telah menjadi hal yang wajib bagi 

pengusaha toko seni. 

 

Strategi Koping Menghadapi Berkurangnya Wisatawan sebagai 

Pembeli 

Kejadian Bom Bali kedua, berdampak pada berkurangnya 

wisatawan mancanegera sebagai pembeli yang datang ke desa Celuk 

dan perubahan harga bahan baku perak yang berpotensi menyebabkan 

kerugian pada pengusaha seni kerajinan perak di desa Celuk. Para 

informan mengalami kerugian akibat menurunnya jumlah pembeli dan 

meningkatknya harga bahan baku perak yang membuat pengusaha 

menghadapi kendala dalam penjualan produk. Sebagai contoh 

pengalaman Ni Nyoman Metri sebelum terjadi peristiwa Bom Bali 

kedua, dapat mengakses bahan baku dengan harga murah tetapi biaya 

atau jasa pengrajin yang tinggi. Ketika itu, wisatawan mancanegara 

sebagai pembeli sangat banyak berkunjung ke tempat usaha miliknya, 

sehingga produk yang dijual laku di pasar. Sejak peristiwa Bom Bali 

kedua, kunjungan wisatawan mengalami penurunan sehingga pembeli 

berkurang. Sementara itu, harga bahan baku berubah menjadi sangat 

mahal sehingga tidak dapat menyeimbangkan dengan upah kerja atau 

jasa produksi. Apabila harga bahan baku perak Rp.7000 /gram dan 

harga jual produk sesuai dengan motif, bentuk dan kadar perak Rp. 
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50.000 /produk, dan keuntungan yang diharapkan pengusaha ialah 

Rp.30.000 /produk maka keuntungan yang diperoleh pengrajin ialah 

Rp.13.000/produk. Ni nyoman metri juga mempertimbangkan 

permintaan pasar, apabila pembeli berkurang dan harga bahan baku 

perak mengalami peningkatan, maka beliau tidak akan melakukan 

produksi karena dapat menyebabkan kerugian pada usahanya. Disisi 

lain, pengrajin tidak mau melakukan produksi karena upah kerja yang 

diperoleh tidak seimbang dengan tenaga yang dikeluarkan. Hal 

tersebut berpotensi menyebabkan kerugian pada pengusaha toko seni 

di desa Celuk. 

Efisiensi keuangan merupakan cara yang efektif untuk 

dilakukan pengusaha menanggapi perubahan harga bahan baku perak 

dan berkurangnya wisatawan mancanegara paska Bom Bali kedua. Para 

informan melakukan efisiensi biaya produksi, mengurangi jumlah 

tenaga kerja, membatasi biaya pemasaran. Sebagai contoh pengalaman 

I Kembar Kemuda Arsa yang melakukan efisiensi biaya produksi 

dengan menjual barang yang tersisa, dan menabung pendapatan yang 

diperoleh. Beliau juga  menghemat biaya produksi dengan 

memberlakukan cara kerja borongan. Disisi lain, I Made Mustika 

mengurangi tenaga kerja pengrajin sehingga dapat mengurangi biaya 

untuk membayar gaji pengrajin. 

Pekerjaan sampingan atau kedudukan dalam sebuah jabatan 

dapat menjadi strategi koping pengusaha untuk mempertahankan 

usaha seni kerajinan perak. Para informan yang telah memiliki 

kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan, dapat 

mengendalikantekanan yang di hadapi akibat peristiwa Bom Bali 

kedua. Sebagai contoh pengalamanI Wayan Sueta memiliki 

jabatansebagai ketua pasar seni, I Kembar Kemuda Arsa memiliki 

pekerjaan sebagai ketua Koperasi Pengrajin dan Pengusaha Celuk 

(KPPC), dan I Made Marjana (Kelihan Dinas Celuk).  

Agar dapat memahami bentuk koping pengusaha terhadap 

menurunnya jumlah wisatawan selaku pembeli, penulis menguraikan 

pengalaman I Kembar Kemuda Arsa sebagai berikut. 



96 

Pengusaha toko seni silver smith, I Kembar Kemuda Arsa 

memiliki pengalaman mempertahankan usaha seni kerajinan perak. 

Beliau memiliki persepsi tersendiri terkait dengan kondisi industri seni 

kerajinan perak di desa Celuk. Menurut pengalamannya, pengrajin di 

desa celuk mengalami penurunan yang drastis secara kuantitas. Banyak 

pengrajin yang telah berhenti bekerja karena kalah bersaing dengan 

pendatan. Beliau membandingkan kondisi industri seni kerajinan perak 

di Celuk sebelum dan sesudah terjadi krisis serta tragedi Bom Bali. 

Menurutnya, di waktu lampau ketika wisatawan mancanegara dari 

Italia, Jerman, dan Amerika, industri seni kerajinan perak di Celuk 

mengalami peningkatan. Seiring berkembangnya teknologi informasi 

dan komunikasi, wisatawan tidak perlu lagi berkunjung ke desa Celuk, 

karena dapat melakukan produksi pesanan menggunakan teknologi 

tersebut. Pada akhirnya, pengusaha seni kerajinan perak di desa Celuk 

harus mengambil keputusan untuk pergi ke luar negeri, 

mempromosikan produk seni kerajinan perak. Seperti pengalamannya 

melihat pengusaha seni kerajinan perak di Celuk, yang berangkat ke 

Myanmar untuk pameran. Adapun, partisipasi dalam pameran 

membutuhkan biaya yang cukup banyak, sehingga tidak dapat diikuti 

oleh semua pengusaha. 

Berdasarkan pengalaman I Kembar Kemuda Arsa, terdapat 

perbedaan kondisi industri seni kerajinan perak saat ini dengan tahun 

1980-an. Dahulu, wisatawan sebagai pembeli datang ke desa Celuk, 

sambil melancong dan memberikan produksi pesanan, kini mengalami 

penurunan drastis. Disisi lain, munculah produk baru yang ramai di 

pasar yaitu produk alpaka. Produk alpaka dalam bentuk cincin yang 

dijual untuk tempat batu permata, dan merupakan campuran dari 

bahan kimia berbahaya. Harga produk alpaka dijual seharga Rp.15.000 

tetapi berpotensi menyebabkan gangguan pada kulit pengguna seperti 

alergi. I Kembar Kemuda Arsa juga menceritakan perubahan 

matapencaharian penduduk lokal yang dulu aktif dalam bisnis seni 

kerajinan perak kini beralih menjadi petani, pekerja di rumah sakit, 

dan pengusaha rumah makan. Menurutnya, dibandingkan dengan 

tahun 1970-an, perkembangan desa Celuk setara dengan Ubud dan 

Kuta. Meskipun, Ubud dikenal sebagai kriya emas saat ini desa Ubud 
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juga mengalami penurunan drastis, yang mampu bertahan hanya 

pengusaha yang masih memiliki modal untuk melanjutkan usaha seni 

kerajinan.  

I Kembar Kemuda Arsa juga menceritakan kondisi sebelum 

krisis dan tragedi bom bali, dimana kerjasama antara pengusaha toko 

seni silver smith dan artshop sebelum krisis, masih tejalin dengan baik. 

Pengusaha toko seni artshop bekerjasama dengan pihak agen 

perjalanan sehingga membawa wisatawan ke tempat usaha. Sedangkan, 

tempat usaha toko silver smith, khusus bagi wisatawan yang berjalan 

kaki. Aktivitas tersebut terjadi secara alamiah karena jalan Raya Celuk 

dapat dilewati transportasi berupa bis pariwisata, sedangkan kawasan 

jalan Jagaraga sangat kecil, sehingga tidak dapat dilewati kendaraan 

berukuran besar. Berbeda dengan waktu lampau, saat ini pengusaha 

tok seni silver smith dan artshop, sama-sama mengalami kemunduran. 

Banyak toko seni artshop telah beralih fungsi menjadi tempat usaha 

rumah makan yang menjual pecel lele, mie goreng, bahkan ada toko 

seni artshop yang dijual atau dikontrakan. 

Perubahan yang terjadi, juga mempengaruhi aspek desain 

produk perak. Menuruntya, desain perak di masa lampau sangat 

kompleks karena ukiran serta motif mengikuti tradisi khas Bali. Akan 

tetapi saat ini, produk yang dihasilkan sangat mudah dan kebanyakan 

berbentuk polos. Bahan-bahan berupa jawan dan bun yang pernah 

diproduksi secara tradisional, kini dapat diproduksi menggunakan 

mesin sehingga dapat secara langsung dibeli oleh pengrajin. Perubahan 

harga bahan baku perak mempengaruhi harga jual produk di desa 

Celuk yang secara tidak langsung juga berdampak pada upah kerja 

pengrajin yang minim sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. hal tersebut membuat banyak pengrajin beralih menjadi 

sopir, pegawai di rumah sakit, dan lain-lain. Istri yang dulu dapat 

mengerjakan perak berhenti dan menekuni usaha lain, sperti membuat 
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sesajen yang memperoleh keuntungan Rp.40.000 setiap hari. 

                Pengalaman I Kembar Kemuda Arsa (53th)20, memberikan 

gambaran kondisi desa Celuk, sebelum krisis dan tragedi terjadi, 

dimana kekerabatan antar pengusaha masih terjalin dengan sangat 

baik. Produk yang telah dihasilkan dapat dipinjam oleh pengusaha lain, 

dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sama rata. Akan tetapi, 

saat ini setiap pengusaha lebih bersikap individual dibandingkan 

dengan kondisi sebelum tragedi Bom Bali terjadi. Saat ini, pengusaha 

toko seni artshop yang bekerjasama dengan agen perjalanan hanya 

memperoleh keuntungan yang sedikit. Berkurangnya pembeli di desa 

Celuk, mengakibatkan pengusaha memperebutkan pemandu wisatawa 

dengan tawaran komisi yang lebih tinggi. Bahkan, beberapa pengusaha 

toko seni artshop yang mengambil resiko dengan memberikan komisi 

sebanyak 50% kepada agen perjalanan. Beliau21 juga mengatakan 

bahwa Bom Bali kedua merupakan puncak menurunnya industri seni 

kerajinan perak di desa Celuk. Penduduk masyarakat desa Celuk yang 

merupakan pengrajin, beralih ke pekerjaan lain karena upah kerja yang 

diterima tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga saat ini, 

beberapa pengusaha yang masih aktif berbisnis seni kerajinan perak 

ialah pengusaha yang memiliki manajamenen baik karena mampu 

                                                           
20 “Itu kisahnya maju-mundur karena seingat saya tahun 70 itu saya dengar itu..saya 
rasakan..saya ceritakan.. ini lah artshop dia yang dulu mengerjakan masalahkekayaan 
harta tuh naik turun malah pemain baru bisa lebih kaya sekali seperti cahaya yang 
dibarat ini kan gentasari kan ada plang cahaya rumah itu yang paling terkaya sekarang, 
dia yang nomor 1 produksi banyak masih tamunya banyak untuk hotel tamu tamu 
travel jarang lah dia, tamu travel itu kan susah kita kasih komisi kalo nda 50%. Nanti 
dirayu dia balik ke kantor agen nya nanti agennya dapet berapa itu dah yang pemilik 
agen nanti guide nya dikasih 50-60% itu aja permainannya. Makanya susah artshop, 
banyak artshop jadi pecel lelekarena sudah kepepet, orang itu mau apalagi... dikontrak 
itu daerahnya Singapadu, makanya Singapadu mencar-mencar sekarang karena semua 
sudah terhimpit.” (wawancara pada tanggal 2 Februari 2015). 
21 “Kalau bom pertama itu tidak begitu terasa sekali, masih ada perkembangan dikit 
belum pindah-pindah kerjaan waktu bom 2001 karena orang Celuk masih ada..setelah 
ini masih ada... tahun 2005 itudah terasa !!!bom dua kali di legian Paddy’s Club itu..bali 
dua di restoran. Masih kita bertahan perak masih seperti sekarang masih 10% orang 
kerja perak... waktu itu masih 50%... disamping itu kan ada pendatang menyaingi, 
lebih cepat kerja orang Celuk, yang pasti maju... dikasih dia...karena penduduk asli 
disini karena membantu temen itu ada pengaruh juga orang yang punya perusahan itu, 
nda mau kasihi orang aslinya karena barang nda selesai karena tamu kan waktu order 
harus pas” (wawancara pada tanggal 2 Februari 2015). 
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mengelola modal untuk menunjang keberlanjutan usaha. 

 

Strategi Koping menanggapi perubahan perilaku pengusaha 

 Strategi koping menanggapi perubahan perilaku pengusaha 

yang semakin bersifat tertutup dilakukan dengan meningkatkan 

komunikasi dan partisipasi dalam kegiatan sosial dan kebudayaan yang 

diselenggarakan pemerintah desa. Para informan menghadapi 

perubahan perilaku dan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang 

wajar, ketika peristiwa Bom Bali kedua terjadi. Sehingga, informan 

hanya dapat memberikan dukungan kepada sesama pengusaha dalam 

bentuk simpati. Sebagai contoh pengalaman Ni Nyoman Metri yang 

sejak dahulu dapat meminjam produk seni kerajinan perak dari 

pengusaha lain, kini tidak dapat meminjam lagi karena sifat individual 

pengusaha yang mengabaikan ikatan kebersamaan.  

 Agar dapat memahami bentuk koping pengusaha menanggapi 

perubahaan perilaku pengusaha lokal, penulis menguraikan 

pengalaman Ni Nyoman Metri sebagai berikut. 

Pengalaman Ni Nyoman Metri (49th)22paska Bom Bali kedua. 

Menurutnya, kondisi industri seni kerajinan perak di desa Celuk 

mengalami perubahan paska tragedi Bom Bali. Perubahan yang 

dimaksudkan ialah perubahan sikap pengusaha yang cenderung 

menjadi individual (skeptis) dan tidak mudah mempercayai rekan 

bisnis seperti sebelumnya. Tekanan yang dihadapi pengusaha paska 

Bom Bali, mengubah suasana hubungan kekerabatan lebih sensitif. 

Seperti halnya Ni Nyoman Metri (49th)23 mengatakan bahwa pada 

                                                           
22  “Cari ke barong, kan ada barong deketin supir guide itu yang ngajak tamu itu, sopir 
guidenya itu lah, iya dibawain sini dikasi jasa gitu, dulu 50% tapi saya gak kuat 
sekarang, itu merugikan.. itu kan perlu tenaga banyak, pegawainya kan harus banyak, 
harus stand by, gitu, kalo gini kan saya dapat santai, komisinya diperoleh total, terserah 
dia tuh.. dia mau ambil berapa gitu, pokoknya segitu..” (Wawancara tanggal 10 
Februari 2015). 
23“Kalau dulu pinjam barang sama teman, dijual bisa, kalau sekarang nda bisa, kan sama 
sama produksi, kalau ada tamu pinjam barangnya dulu bawa sini, nanti bayar, biar 
dapat banyak penjualan.. bisa... sekarang nda bisa, harus produksi sendiri, karena pelit-
pelit, kalau minjam barang gak bisa jual sekarang, teman-teman juga harganya nda 
bisa, dikasi bisa tapi harganya mahal, dia nyari untung juga, sekarang kan tamunya 
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waktu itu, beliau masih dapat meminjam barang kepada teman ketika 

produk tersebut tidak dimilikinya, saat ini keadaan berubah dan beliau 

tidak dapat meminjam barang seperti waktu dulu. 

Pernyataan Ni Nyoman Metri (49th) menunjukan bahwa 

perubahan yang terjadi di pasar industri seni kerajinan dipengaruhi 

oleh tekanan akibat kerugian yang dialami pengusaha. Kerugian 

tersebut terjadi karena peristiwa Bom Bali kedua yang berdampak pada 

menurunnya nilai perak dan jumlah wisatawan asing sebagai pembeli 

yang berkunjung ke Celuk untuk memberikan produksi pesanan. Cara 

kerja borongan yang diterapkan oleh Ni Nyoman Metri dalam hal 

penentuan harga produk, disepakati tidak terlalu mahal dan tidak 

terlalu murah. Apabila produk yang diproduksi pengrajin dengan harga 

jual tinggi, maka pengusaha dapat mengalami kerugian karena nilai 

perak sewaktu-waktu dapat mengalami penurunan, dan pembeli yang 

menurun. Sedangkan, apabila harga setiap produk yang ditentukan 

sangat rendah, maka pengrajin tidak mau mengerjakannya, dengan 

alasan upah kerja yang rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. Pengrajin lebih memilih untuk mengerjakan hal lain, 

dibandingkan mengerjakan perak dengan upah yang sangat rendah.  

 Menurut kisah Ni Nyoman Metri (49th), perubahan yang 

terjadi akibat tekanan yang dihadapi oleh pengusaha toko seni artshop 

dan pengusaha toko seni silver smith menimbulkan kesenjangansosial. 

Disisi lain, pengusaha yang tidak memiliki pengaturan sistem produksi, 

strategi pemasaran, dan tenaga kerja, cenderung tidak dapat 

mempertahankan usahanya. Upaya mempertahankan usaha, 

membutuhkan manajemen usaha yang optimal serta strategi 

pengembangan usaha yang berkelanjutan melalui pengambilan 

keputusan yang tepat untuk alokasi dana guna pengembangan usaha. 

Pengusaha yang tidak dapat mempertahankan usahanya, cenderung 

tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk tetap melakukan 

produksi tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan 

                                                                                                                                    
sudah tau harganya berapa,  ya dapat lah untung... minjam barang sama teman, 
sekarang nda bisa... ”  (Wawancara tanggal 10 Februari 2015). 
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nilai perak di pasar seni kerajinan perak maupun jumlah kunjungan 

wisatawan asing sebagai pembeli.Pengusaha yang tidak mampu 

mempertahankan usaha, juga disebabkan oleh kelalaian menganalisa 

pasar, dimana kunjungan wisatawan asing selaku pembeli di desa Celuk 

memiliki keterkaitan dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata 

sangat rentan dengan aspek keamanan di daerah tujuan wisata. Tragedi 

Bom Bali pertama yang terjadi tanggal 12 Oktober 2002 seharusnya 

menjadi peringatan bagi pengusaha seni kerajinan perak di desa Celuk, 

dengan berkurangnya jumlah pembeli ke desa Celuk. Akan tetapi, 

peristiwa Bom Bali pertama belum memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penurunan jumlah wisatawan asing sebagai pembeli ke desa 

Celuk. Sehingga, pengusaha menganggap hal tersebut, bukan masalah 

yang serius. Pada saat tragedi Bom Bali kedua terjadi, pengusaha 

mengalami kerugian yang sangat besar karena akses wisatawan 

mancanegara ke Bali mengalami hambatan. Pengusaha yang tetap 

melakukan produksi, mengalami kerugian karena biaya produksi tidak 

seimbang dengan pemasukan atau pendapatan. Hal tersebut membuat 

pengusaha menjadi trauma dan memutuskan berhenti berbisnis seni 

kerajinan perak, atau beralih ke bidang usaha lainnya.  

 Pengalaman Ni Nyoman Metri mempertahankan usahanya, 

terkait dengan strategi koping terhadap perubahan perilaku pengusaha 

akibat tragedi Bom Bali kedua yaitu dengan bersikap mandiri dan tetap 

melakukan efisiensi biaya pengeluaran. Beliau tidak lagi bekerjasama 

dengan agen perjalanan sehingga hasil penjualan yang diterima dapat 

diperoleh secara optimal. 

 

Kesimpulan 

Keterampilan menghasilkan seni kerajinan perak merupakan 

bagian dari warisan budaya soroh pande kepada masyarakat desa Celuk 

secara turun-temurun, baik dari orang tua maupun kerabat. Sehingga 

ketika desa Celuk dikenal sebagai kriya perak, hal tersebut dapat 

diterima oleh wisatawan sebagai pembeli seni kerajinan perak yang 

sering berkunjung ke Bali. Disisi lain, pengalaman merintis usaha seni 
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kerajinan perak, dilakukan dengan bekerja sebagai pengrajin bahkan 

langsung menjual produk di tempat yang sudah disediakan orang tua. 

Pekerja sebagai pengrajin ialah upaya untuk memperoleh pendapatan 

yang dapat mendukung pengembangan usaha di masa mendatang. 

Interaksi sosial dan budaya Hindu di kalangan pengusaha seni 

kerajinan perak, membentuk ikatan atau hubungan kekerabatan yang 

mampu mendorong satu sama lain dalam mengembangkan usahanya. 

Ketika pengrajin telah memperoleh pendapatan yang cukup untuk 

mendirikan toko seni secara mandiri, mempekerjakan pengrajin, dan 

fokus menjual produk, maka pengusaha akan beralih menjadi 

pengusaha toko seni artshop atau pengusaha toko seni silver smith. 
Pengalaman mengembangkan usaha seni kerajinan perak, dilakukan 

dengan meningkatkan kemampuan manajerial usaha melalui 

pendidikan formal. Sehingga, pengusaha secara optimal dapat 

menetapkan strategi pengembangan produk maupun pemasaran untuk 

mengembangkan usaha. Pengusaha yang mampu mengembangkan 

usaha, dapat menjadi perusahaan produksi yang berorientasi pasar 

internasional. 

Pengalaman mempertahankan usaha seni kerajinan perak, 

dilakukan dengan berbagai strategi koping menghadapi berbagai 

peristiwa yang terjadi di pasar seni kerajinan perak Celuk, salah 

satunya ialah peristiwa Bom Bali kedua. Di mana, pengusaha harus 

melakukan efisiensi biaya menanggapi perubahan harga bahan baku 

perak, berkurangnya jumlah wisatawan selaku pembeli, dan perubahan 

perilaku pengusaha lain yang lebih tertutup. Dalam upaya 

mempertahankan usaha, pengusaha yang telah menduduki jabatan 

dalam lingkup sosial atau pemerintah, dapat mendukung keberlanjutan 

usaha. 

 


