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Bab VI 

Pengalaman Migran Ketika Merintis dan 

Mempertahankan Usaha sebagai Pengrajin 

 

Pengantar 

Kesempatan kerja dan peluang mendapatkan pendapatan yang 

tinggi menjadi daya tarik migran sebagai pengrajin melakukan migrasi 

ke desa Celuk. Migran yang datang ke desa Celuk, bekerja sebagai 

pengrajin di tempat usaha penduduk lokal. Pada pembahasan bab ini, 

akan diuraikan pengalaman migran sebagai pengrajin sebelum merintis 

usaha, proses merintis usaha, mengembangkan, dan mempertahankan 

usahanya. 

 

Pengalaman Migrasi dan Adaptasi ke Desa Celuk 

Individu yang melakukan migrasi ke suatu daerah, dipengaruhi 

oleh faktor pendorong, yakni hal-hal yang mendorong individu untuk 

mengambil keputusan migrasi. Para infroman yang melakukan migrasi 

ke desa Celuk, didorong oleh kondisi ekonomi di daerah asal yang 

tidak dapat memenuhi kebutuhan informan. Sebagai contoh 

pengalaman Tony Sugiarto yang melakukan migrasi karena kondisi 

ekonomi keluarganya tergolong rendah, sehingga beliau memiliki 

keinginan untuk merantau dan mencari pekerjaan di luar daerah 

asalnya.  

Selain faktor pendorong migrasi, terdapat faktor penarik dari 

daerah tujuan migrasi yang mempengaruhi individu mengambil 

keputusan untuk melakukan migrasi. Para informan tidak gegabah 

mengambil keputusan migrasi tanpa mengetahui kondisi di daerah 

tujuan. Sebagai contoh pengalaman David Prasetya yang mengambil 

keputusan untuk melakukan migrasi ke desa Celuk karena adanya 
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kesempatan kerja yang tinggi, dan peluang untuk memperoleh 

keuntungan dari pekerjaan sebagai pengrajin.  

Informasi tentang daerah tujuan  sangat penting bagi individu 

yang akan melakukan migrasi. Para informan memperoleh informasi 

tentang kesempatan kerja dan peluang memperoleh keuntungan dari 

pekerjaan sebagai pengrajin melalui kerabat atau saudara yang telah 

bekerja di desa Celuk sebelumnya. Sebagai contoh pengalaman I Ketut 

Ariawan yang memperoleh informasi tentang kesempatan kerja di desa 

Celuk dari kerabatnya yang pernah tinggal di desa Celuk. Berdasarkan 

informasi tersebut, beliau bermigrasi ke desa Celuk dan bekerja sebagai 

seorang master wax.  

Individu yang telah bermigrasi ke daerah tujuan membutuhkan 

waktu untuk beradaptasi. Para infroman melakukan adaptasi terhadap 

kondisi ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, dan politik di daerah 

tujuan yang mempengaruhi pekerjaan migran. Sebagai contoh 

pengalaman I Wayan Sujitre ketika sampai di desa Celuk, beliau 

bekerja di tempat usaha penduduk lokal sebagai seorang master wax 
untuk membuat sample berbahan baku lilin. Beliau membutuhkan 

beberapa waktu lamanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

desa Celuk, kondisi ekonomi, sosial dan budaya, serta politik sehingga 

dapat menyesuaikan diri ketika bekerja. 

Migran yang telah bekerja di tempat usaha penduduk lokal, 

mulai mengumpulkan dan mengalokasikan pendapatan yang diperoleh 

dari pekerjaan sebagai pengrajin sebagai modal pengembangan usaha. 

Para informan menabung uang hasil bekerja sebagai pengrajin, sebagai 

modal pengembangan usaha. Sebagai contoh pengalaman Tony 

Sugiarto yang bekerja di perusahaan UD Romo selama beberapa waktu 

lamanya, mampu mengalokasikan pendapatan yang telah diperoleh 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mengembangkan 

usahanya. Saat ini, beliau tidak lagi bekerja sebagai pengrajin di UD 

Romo tetapi mengembangkan usahanya secara mandiri sebagai 
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penyedia jasa produksi seni kerajiann perak yang menggunakan cara 

kerja borongan. 

Agar dapat memahami secara mendalam pengalaman 

bermigrasi, penulis menguraikan pengalaman Tony Sugiarto, sebagai 

berikut. 

Kisah Tony Sugiarto1 ketika bermigrasi dan beradaptasi ialah 

sebagai berikut. Beliau bermigrasi ke desa Celuk setelah menyelesaikan 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sebelum bermigrasi ke desa 

Celuk, beliau telah bekerja sebagai pengrajin seni kerajinan perak di 

Lumajang, beliau menekuni pekerjaan sebagai seorang pengrajin sambil 

menempuh jenjang pendidikan SMP. Keterampilan dan kemampuan 

menghasilkan seni kerajinan perak dipelajari secara otodidak dari 

pengrajin di desa Lumajang, setiap hari setelah pulang sekolah beliau 

menyempatkan dirinya untuk belajar dan bekerja di tempat usaha 

penduduk lokal. Beliau terus berlatih dan mempelajari cara 

menghasilkan seni kerajiann perak hingga ke bentuk produk yang 

kompleks. Awalnya orang tua beliau melarang aktivitas yang 

ditekuninya karena tidak menunjukan prospek yang baik, namun hal 

tersebut tetap dilakukannya hingga memberikan hasil yang 

menguntungkan dan meyakinkan orang tuanya tentang pekerjaan 

sebagai pengrajin2. 

                                                           
1“Dua sampai tiga tahun, habis itu saya kan, uang nya saya tabung, ibu saya orangnya 
sabar mas, saya punya uang, saya diam. Saya tabung uang saya, sedikit mas, uangnya itu 
mas,  paling satu bulan saya bisa nabung Rp.250.000. biar pun dapat ya sedikit, saya 
suka kerjaan, tapi saya senang mas. Sebelum berangkat ke Bali, syaa kan punya uang 
Rp.7.000.000, itu menabung itu 14 bulan”(wawancara dilakukan pada tanggal 1 
Februari 2015) 
2“Dulu, awal ya di rumah sebelum merantau ke Bali, saya juga perak, dari SMP saya, 
sudah di SMP kelas 2 di Lumajang, ini ada perak. Dari SMP kelas 2 tapi derita ya itu 
sakit sekali mas, orang tua menganggap itu kerjaan malas, gak mau kerja, ibarat ya 
begitu kan, kalau kerja perak ini kan gak mandang cuaca, iya tapi di rumah kan gak 
pikir ke depan gimana, saya kan gak menekan, harus ya, seharusnya kan orang tua gak 
menekan anak ya, ada itu sudah tiga bulan saya tidak pulang ke rumah, saya memang 
kerja perak mas, sekolah ya jam 6 pagi itu saya bangun setengah 7 belajar, terus lanjut 
pak, habis itu mas, saya tiga bulan gak cakapan dengan orang tua, dia bilang apalah 
kerja perak ini, gak ada untungnya ya, tapi saya tekuni, SMP mas, saya bisa bayar uang 
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Ketika beliau menyelesaikan pendidikan SMP, beliau 

memperoleh tentang desa Celuk dari kerabat yang telah bekerja di desa 

Celuk sebelumnya. Kondisi ekonomi keluarga beliau yang serba 

kekurangan, mendorong beliau untuk merantau ke luar daerah dan 

berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Informasi 

tentang desa Celuk yang diterimanya, menarik perhatiannya tentang 

kesempatan kerja dan peluang untuk memperoleh pendapatan yang 

tinggi. Beliau sempat membicarakan hal tersebut dengan keluarga, 

sebelum akhirnya memutuskan untuk bermigrasi ke Celuk.  

Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai pengrajin di 

Lumajang, dapat digunakan sebagai modal melakukan perjalanan ke 

desa Celuk. Beliau melakukan perjalanan darat dari Lumajang hingga 

ke Celuk dan tinggal di tempat kediaman sementara. Ketika tiba di 

daerah tujuan Tony Sugiarto bekerja di perusahaan Ud Romo untuk 

mengumpulkan modal finansial. Penghasilan yang diperoleh dari 

pekerjaan tersebut, dapat dikelolah menjadi modal usaha di masa 

mendatang, dan membiayai kebutuhan sehari-hari di desa Celuk.  

Meskipun, Tony Sugiarto3 miliki persepsi bahwa upah kerja 

yang diperoleh belum mencukupi kebutuhannya, beliau tetap tekun 

                                                                                                                                    
sekolah, udah lulus itu, banyak kerjaan mas, walau orang tua melarang saya, saya tetap 
membantu mereka, mencari makan kambing setiap hari, pagi cari makan kambing, jam 
8 kerja, jam 11.30 sekolah, jam 4 pulang. Habis itu santai lah mas, habis ishak saya 
lembur perak itu sampai jam 3, setiap hari sampai 2 tahun. Waktu saya ke bali itu saya 
masih kecil masih umur 16 tahun, bikin KTP aja belum bisa, itu pengalaman berharga, 
pertama di  Bali masih kerja perak ini tahun 2003, ikut di UD Romo saya mas, dulu.. ” 
(wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2015). 
 
3 “Kalau di pabrik kan kita ada batasan, batasan waktu, oh ya, kita kerja dibatasi lah 
sama pabrik itu sendiri. Gaji juga perbulan, karena kan harus dapat lebih gitu ya, kalau 
gaji per bulan, kalau di kos ini, ya apa-apa kita sendiri, alat listrik kita tanggung sendiri, 
Cuman... tapi... pendapatan kan gak di batasin, tapi pendapatan kan gak dibatasi sama 
perusahaan itu sendiri. dulu saya ikut di Udi Romo pertama kali di Celuk. Setelah 
tahun 2008, saya kos sampai sekarang ini, masih bujang dulu mas, saya nikah 2009, 
sampai sekarang. di rumah ini, kita ini gak ada ikatan mas, dibilang gak ada ikatan ini, 
anggap aja kalau kita di pabrik kan ada ikatan, kalau masuk kerja jam 8 harus berangkat 
jam 8. Kalau saya resapi sih, kerja di pabrik itu harus tepat waktu, kalau saya kan, ada 
nanti anak istri kan otomatis kebutuhan apa, kalau anak sekolah, istri sibuk, gak ada 
yang antar, ada lah... harus penuhi kebutuhan keluarga, harus izin lah ke pabrik, kalau 
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bekerja di perusahaan tersebut hingga pada akhirnya beliau merasa 

tidak seimbang antara upah kerja dan waktu kerja yang ditentukan 

oleh perusahaan dan memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai 

pengrajin, lalu mengambil keputusan untuk memulai usaha secara 

mandiri. Pada tahun 2009, beliau kembali ke Lumajang untuk menikah 

dengan pasangannya. Beliau menetap di Lumajang selama beberapa 

waktu lamanya, sebelum kembali ke desa Celuk, beliau membicarakan 

persiapannya dengan keluarga, terkait dengan rencana melanjutkan 

pekerjaan sebagai pengrajin di desa Celuk. Setelah itu, beliau kembali 

ke desa Celuk bersama dengan istrinya untuk memulai usaha jasa 

produksi mandiri. 

               Tidak lama setelah menetap di desa Celuk, beliau 

dianugerahkan seorang anak perempuan. Keberadaan seorang anak 

dalam keluarga, meningkatkan kebutuhan sehari-hari yang harus 

diseimbangkan dengan pendapatan. Oleh karena itu, beliau membuka 

usaha warung makan ayam lalapan dan dibantu oleh istrinya. Beliau 

beserta keluarga beradaptasi dengan masyarakat lokal, dan membangun 

hubungan baik dengan sesama pengrajin. Tony Sugiarto4 ketika 

menerima produksi pesanan, membagikannya kepada pengrajin  yang 

lain, sehingga menciptakan hubungan kekerabatan dengan pengrajin 

tersebut. Beliau tidak dapat mengakses modal usaha5 ataupun membeli 

lahan untuk mendirikan rumah karena keterbatasan biaya. Akan 

tetapi, beliau dapat membeli perangkat produksi dan bahan baku perak 

serta material lain untuk memulai usaha mandiri. Oleh sebab itu beliau 

mengambil keputusan untuk tinggal di tempat kediaman sementara 

dan memulai usaha mandiri serta melakukan proses produksi di tempat 

                                                                                                                                    
ada sodara dari jawa, kita kan gak bisa ketemu kalau di pabrik, ketemu dari sore gak 
puas kan..” (wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2015) 
4“saya juga gitu mas, semua memang gitu mas, jadi kadang ada 1 hari barang 1000, saya 
kasih kan ke orang orang tukang saya di luar ini, 6 gitu” (wawancara dilakukan pada 
tanggal 1 Februari 2015). 
5“Disini, kalau misalnya akses buat Lembaga Perkreditan Desa (LPD), bikin modal 
usaha itu gak bisa, hanya untuk penduduk Bali saja, sulit untuk orang luar gitu, karena 
gak ada jaminan, yang penting punya modal dan jaminan.” 
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tersebut. Demikian pengalaman Tony Sugiarto ketika bermigrasi dan 

beradaptasi di derah tujuan. 

 

 

Pengalaman Merintis Usaha 

Pengalaman migran sebagai pengrajin di desa Celuk, dapat 

memulai usaha jasa produksi secara  mandiri setelah bekerja di tempat 

usaha penduduk lokal. Para informan memulai usaha terbatas pada 

penyedia jasa produksi, bukan sebagai penjual produk seni kerajinan 

perak. Sebagai contoh pengalaman Tony Sugiarto setelah memulai 

usaha secara mandiri, hanya menyediakan jasa produksi seni kerajinan 

perak, beliau melakukan produksi di tempat kediaman sementaranya. 

Disisi lain, I Ketut Ariawan juga memulai usahanya sebagai penyedia 

jasa produksi sample berbahan baku lilin yang dikenal sebagai master 
wax dan melakukan produksi di tempat kediaman sementara miliknya. 

Karakteristik usaha jasa produksi migran di desa Celuk, terbagi 

menjadi dua bagian yaitu pengrajin konvensional (handmade) dan 

master wax. Para informan yang menekuni pekerjaan sebagai pengrajin 

konvensional mengandalkan perangkat kerja semi tradisional yang 

masih menggunakan keterampilan untuk menghasilkan produk seni 

kerajinan perak. Sedangkan informan yang menekuni pekerjaan 

sebagai master wax membuat sample produk dari bahan baku lilin, 

untuk diperbanyak menggunakan mesin casting. Sebagai contoh 

pengalaman David Prasetya yang bekerja sebagai pengrajin 

konvensional, melakukan produksi menggunakan perangkat kerja 

berupa kompor, alat ukir, dan alat pemotong dengan bahan baku perak 

sebagai bagian dari proses produksi. Sedangkan, pengalaman I Ketut 

Ariawan sebagai seorang master wax melakukan produksi 

menggunakan pemantik, pahat, dan bahan baku lilin sebagai bagian 

dalam proses produksi untuk menghasilkan sampleproduk seni 

kerajinan perak. 
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Agar dapat memahami secara mendalam pengalaman merintis 

usaha, penulis menguraikan pengalaman I Ketut Ariawan, sebagai 

berikut. 

I Ketut Ariawan6 awalnya bekerja sebagai seorang penukar 

mata uang di Kuta, Denpasr Bali. Akan tetapi, ketika bisnis jasa 

penukar mata uang mulai merosot, beliau berhenti menekuni bisnis 

tersebut dan beralih ke master wax. Beliau memiliki kerabat yang 

mendirikan usaha jasa produksi master wax, ketertarikan terhadap seni 

mendorongnya untuk belajar menghasilkan sample berbahan baku lilin 

dari kerabatnya tersebut. Keinginan untuk belajar tersebut, ditanggapi 

positif oleh kerabatnya sehingga kerabatnya memberikan dukungan 

dengan mengajarkan teknik dasar master wax. 

                                                           
6“Sebelumnya, saya kerja di Money Changer, itu juga penjual jasa juga, kita beli dollar 
dari bule kita tukar ke rupiah. Dollar kita ambil, kita jual ke bank. Karena harga dollar 
itu kan berubah, gak tetap sama, tiap hari berubah, per hari dollar seumpama 
Rp.12.000 per dollar, nanti dolar tunggu dollar naik, nanti kita jual. Butuh modal juga 
sih... karena aturan di Kuta pada saat itu, masih longgar, karena tamu lagi rame 
ramenya, jadiorang yang bergerak di bidang pariwisata gak sempat urusin usaha orang 
lah. Urusin diri masing-masing, urusin keuntungan masing-masing, gak apa apa 
beroperasi. Mulai dilihat pemerintah, dinas perijinan mungkin, lumayan pemasukan 
money changer, buktinya dia itu bisa mengontrak tempat mahal, satu meja aja per 
tahun kita mengontrak Rp.25.000.000, tergantung tempatnya, kalau di Legian lebih 
banyak, lebih mahal lagi. Karena di sana strategis lebih mahal, akhirnya pemerintah 
mulai menetapkan. Bukan hanya pemerintah, adat sana juga... yang mengelola adat 
sana, meminya money changer di sana harus legal atau ijin, karena kita harus ijin, dan 
urus ijinnya mahal, kita harus mengikuti aturan Bank Indonesia, iya... kita gak boleh 
membeli lebih murah, aturan baku perbankan, kita gak bisa cari untung, susah, 
otomatis beralih lah saya ke kerjaan lain, yaitu master wax, tergantung itu mas, apa 
namanya, hobi.. kalau kita hobi kita fokus pasti kita bisa, untuk mempelajarinya lima 
bulan pasti bisa, ilmu dasarnya seperti ini, bikin lubang, nyari ukuran, posisi bahan 
harus simetris harus nyiku, kalau ini gak nyiku, ini pasti gak bakalan bagus. Jadi kalau 
udah punya dasar kaya gini, untuk ukuran motif dan model kita kembangkan sendiri, 
ya bisa, habis itu langsung terjun lapangan langsung praktek, setelah praktek pasti ada 
kesusahan orang awam, tapi tetep kita pikirin jalan keluarnya sendiri, saya sudah 8 
tahunan bekerja, iya kebetulan kerjaan ini nyambung dengan jiwa, kan jadi asik kan, 
asik iya memang, perasaan capek engga, perasaan jenuh engga, kekurangan waktu mas, 
keburu sore ngeselin gitu, tadi ada yang ngomong coba siangnya tiga hari kerja, 24 jam 
kali 3, malam Cuma sekali  ya kadang orang kerja terpaksa, dari pada gak kerja gitu 
kan, itu kan namanya kerja terpaksa, bukan menikmati. Yang penting menghasilkan 
uang untuk hidup, cepet cepet sore ah biar cepet pulang. Tapi ini asik.” (wawancara 
dilakukan pada tanggal 1 Februari 2015). 
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             Setelah beliau menguasai teknik dasar master wax, beliau 

bekerja bersama kerabatnya untuk membuat desain sample berbahan 

baku lilin. Selang beberapa waktu lamanya, beliau menerima informasi 

dari kerabatnya tentang kesempatan kerja dan peluang untuk 

memperoleh pendapatan yang tinggi dari pekerjaan sebagai master wax 
di desa Celuk. Master waxmenjadi kebutuhan pengusaha toko seni di 

desa Celuk, yang telah menggunakan mesin casting dalam proses 

produksi. Sample yang dihasilkan dari bahan baku lilin, akan dicetak 

atau diperbanyak dan dijual oleh pengusaha seni kerajinan perak. 

Berdasarkan informasi tersebut, beliau bermigrasi ke desa Celuk. ketika 

tiba di daerah tujuan, I Ketut Ariawan7  langsung bekerja secara 

mandiri, karena keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai 

master wax secara mandiri akan lebih menguntungkan apabila ditekuni 

secara mandiri, dibandingkan dengan bekerja pada sebuah perusahaan. 

Menurutnya, beliau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

                                                           
7“Rata-rata pembeli selalu memesan barang segede apapun tapi tolong seringan 
mungkin gitu loh, dia bisa menghemat biaya, otomatis untungnya lebih banyak karena 
hitugannya ini biaya. Kalau ini seumpama beratnya 20 gram dengan harga perak 
Rp.10.000 per gram. Untuk bahannya aja udah Rp.200.000 belum ongkos castingnya 
sekarang bisa Rp.900.000 per gram. Bisa Rp.18.000 untuk castingnya. Belum 
finishingnya lagi di tukang perak. Finishingnya itu moleslah, diampas, dialusin. Proses 
terakhir pasang batu permata atau gimana, itu bisa Rp.10.000 per biji, ongkosnya. Di 
kalkulasi semuanya, dari bahan sampai ongkos finishing, sampai permata dia beli 
berapa, seumpama 1 cincin udah jadi seperti ini, dengan habis biaya Rp.300.000, ia kan 
harus jual lebih. Rp.350.000 atau berapa, itu sistem pengusaha perak disini. Kalau saya 
tidak seperti itu, sekecil apapun barang, paling murah dengan Rp.150.000, seperti ini, 
ini kan udah gede, ini bisa sampai Rp.200.000 ini, bisa kita jual ke pemesan. Gak gini, 
kalau saya udah namanya kerja, bangun pagi jam 9 lah gitu, karena disini kita kerja gak 
ada aturan bos, dan saya juga merangkap bos dan karyawan gitu. Jadi kita yang nentuin 
jam berapa kerja, juga gak ada yang negur, kalau di perusahaan telat sedikit aja kena 
indisipliner. Kalau disini engga... anggap aja jam 9 pagi bangun stand by kerja, nanti 
jam 12 istirahat, Cuma makan doang, itu tergantung fisik doang, kalau fisik lagi fit, 
ngapain istirahat kalau seger. Karena nanti yang seharusnya kita istirahat jam 5, kalau 
jam 4 kita udah capek kita istirahat aja, anggap aja 1 jam dari jam 4 ke jam 5 udah 
dibayar sama jam istirahat jam 12 itu. Tapi kalau ada acara yang penting dan harus 
dihadiri, upacara atau undangan teman, nikah atau orang sakit, kita harus tinggal 
dulu.” (wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2015). 
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memperoleh biaya dan membangun usaha sebagai master wax sebagai 

usaha mandiri yang optimal8. 

 

 

Hobi, Pengalaman Bekerja, dan Warisan Budaya 

Pengalaman migran merintis usaha seni kerajiann perak juga 

disebabkan oleh hobi. Para informan menekuni usaha jasa produksi, 

karena hal tersebut merupakan kegiatan yang paling disukai sebagai 

hobi. Sebagaimana yang disampaikan oleh I Ketut Ariawan bahwa 

beliau sangat senang membuat sample dari bahan baku lilin, hal yang 

disukai tersebut dapat mendatangkan keuntungan finansial sehingga 

beliau memanfaatkannya untuk memperoleh pendapatan dan 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena dasar dari aktivitas yang 

ditekuni ialah hobi, maka beliau tidak merasa capek dalam bekerja 

melainkan merasa senang dapat melakukan pekerjaan tersebut. 

Demikian halnya, pengalaman Tony Sugiarto yang mengatakan bahwa 

kegiatan menghasilkan seni kerajinan perak merupakan hal yang 

paling disukai olehnya, beliau telah menekuni kegiatan tersebut sejak 

masih berada di Lumajang sebelum bermigrasi. Beliau sempat 

menceritakan kisah hidupnya, dimana orang tua beliau sempat 

melarang beliau untuk bekerja sebagai pengrajin karena tidak memiliki 

prospek yang baik di masa mendatang. Akan tetapi, beliau mampu 

membuktikan kepada orang tua beliau bahwa pekerjaan sebagai 

pengrajin konvensional dapat memberikan keuntungan finansial untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

                                                           
8“Dana ini kan gak cukup sedikit, kalau mau bisnis, absorb, dana harus besar. Sampai 
ratusan juta, kalau punya uang sampe miliaran. Sewa tempat, beli desainnya juga, bikin 
desain yang bagus bagus, belum bahan bakunya.. bahan logam kan gak murah, untuk 
saat ini ya usaha sendiri ya.. untuk saat ini, masih penjual jasa dulu, belum kumpulin 
modal, siapa tau jadi bos, biar bisa main, cari batu akik segede mangkok” (wawancara 
dilakukan pada tanggal 1 Februari 2015). 
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Kemampuan atau keterampilan migran sebagai seorang 

pengrajin diperoleh melalui pengalaman bekerja di daerah tujuan, atau 

warisan budaya sejak di daerah asal. Para informan memperoleh 

keterampilan menghasilkan seni kerajinan perak konvensional maupun 

keterampilan sebagai master wax melalui pengalaman bekerja maupun 

merupakan bagian dari warisan budaya. sebagai contoh I Ketut 

Ariawan memperoleh pengetahuan tentang cara menghasilkan sample 
berbahan baku lilin dari kerabat yang mengajaknya untuk bekerja di 

tempat usahanya. Ketika I Ketut Ariawan menerima permintaan 

tersebut, beliau diajarkan teknik dasar mengukir lilin sebagai sample 
produk hingga tahap penyelesaian. Setelah beliau mahir menghasilkan 

sample produk, beliau memutuskan untuk migrasi ke Celuk dan 

membuka jasa produksi secara mandiri. Berbeda halnya dengan 

pengalaman David Prasetya yang memperoleh keterampilan 

menghasilkan seni kerajinan perak dari orang tuanya yang diwariskan 

secara turun-temurun sebagai warisan budaya di daerah asal. Setelah 

beliau mahir menghasilkan produk seni kerajinan perak, beliau 

memutuskan untuk migrasi ke Celuk dan membuka jasa produksi seni 

kerajinan perak secara mandiri. Saat ini, beliau masih melakukan 

produksi di tempat kediaman sementara miliknya.   

Pengalaman merintis usaha, tidak secara langsung 

menggunakan perangkat kerja yang lengkap melainkan secara 

bertahap. Para informan ketika merintis usaha tidak memiliki 

perangkat produksi yang lengkap, sehingga harus meminjam atau 

bekerja untuk mendapatkan biaya sebagai modal awal dan membeli 

perangkat yang dibutuhkan. Sebagai contoh pengalaman I Wayan 

Sujitre sebagai seorang master wax yang merintis usahanya dengan 

pahat dan jarum, setelah memperoleh pendapatan yang cukup, beliau 

membeli perangkat lainnya untuk menunjang proses produksi. 

Demikian halnya pengalaman David Prasetya yang merintis usaha 

hanya menggunakan kompor dan alat ukir, namun beliau 

mengalokasikan pendapatan untuk membeli perangkat lain seperti alat 
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thumbler sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan pembeli perihal 

preferensi motif dan desain produk yang diinginkan. 

Agar dapat memahami secara mendalam pengalaman migran 

terkait dengan pengalaman merintis usaha, penulis menguraikan 

pengalaman David Prasetya sebagai berikut. 

 

Pengalaman David Prasetya bermigrasi dan beradaptasi di desa 

Celuk berawal dari keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi 

keluarganya. Sebelum bermigrasi dan bekerja sebagai pengrajin di desa 

Celuk, beliau telah menjadi pengrajin sejak dari daerah asal yaitu 

Lumajang. Keterampilan menghasilkan seni kerajinan perak, diperoleh 

dari orang tua beliau yang bekerja sebagai pengrajin di Lumajang. 

Beliau belum pernah bekerja di dalam perusahaan, tetapi hanya 

mengikuti temannya bekerja sebagai pengrajin di Denpasar. Modal 

keterampilan yang diperoleh dari orang tua, dimanfaatkan untuk 

memperoleh pendapatan. Beliau memiliki keterampilan khusus sebagai 

spesialis perhiasan cincin, karena mampu memproduksi perhiasan 

cincin yang sangat kompleks. Beliau bermigrasi ke desa Celuk, karena 

mendengar informasi tentang kesempatan kerja dan peluang 

memperoleh pendapatan yang tinggi dari kakaknya. Pada saat beliau 

bermigrasi ke desa Celuk, beliau memutuskan untuk membuka usaha 

jasa produksi secara mandiri. Keputusan David Prasetya9 mendirikan 

usaha secara mandiri, juga disebabkan oleh perbedaan upah kerja yang 

diperoleh dari bekerja di perusahaan maupun dan bekerja di luar 

perusahaan.  

             Pengalaman David Prasetya dalam beradaptasi dengan sosial 

dan budaya masyarakat desa Celuk, mengalami kesulitan memahami 

                                                           
9“Bekerja diperusahaan, gajinya mentok perbulan 2 juta mas, ni orang orang biasa ini, 
yang hobi sama permata permata, pesannya tidak banya, paling banyak ya 5, kalau 1 
patokan harga 300 lebih, berarti 5 bisa lumayan ya bayar kos atau lainnya. Sekarang 1 
gramnya Rp.8000 berarti untungnya ya 200 ribu an” (wawancara dilakukan pada 
tanggal 1 Februari 2015). 
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bahasa Bali. Sehingga, beliau berpartisipasi aktif memberikan 

sumbangan dana untuk kegiatan masyarakat desa Celuk, kepada 

pecalang. Beliau juga aktif berolahraga dengan pemuda desa Celuk, 

sehingga menciptakan hubungan atau interaksi sosial dengan 

masyarakat setempat. Adapun adaptasi lingkungan dan politik, 

dilakukannya mengikuti persyaratan serta ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah desa maupun kelihan dinas. Upaya 

membangun hubungan yang baik dengan kerabat10 maupun 

masyarakat lokal, dapat mendukung usaha yang ditekuninya sehingga 

dapat membuatnya memperoleh produksi pesanan dari pengusaha 

lokal. 

 

Akses terhadap Modal, Pasar dan Sumberdaya 

Akses terhadap modal finansial sangat penting dalam merintis 

sebuah usaha, dalam kasus migran sebagai pengrajin di desa Celuk, 

terdapat kendala dalam upaya mengakses modal tersebut. Para 

informan tidak dapat mengakses dana dengan adanya peraturan terkait 

administrasi lembaga penyedia modal yang tidak dapat dipenuhi, 

sehingga informan memilih untuk bekerja dan menyisihkan 

pendapatan pribadi sebagai modal merintis usaha. Sebagai contoh 

pengalaman Tony Sugiarto ketika mencoba untuk meminjam modal 

pengembangan usaha pada lembaga penyedia modal mengalami 

kendala pada administrasi berupa jaminan, sehingga tidak dapat 

mengakses modal. Hal tersebut, mendorong Tony Sugiarto untuk 

bekerja di perusahaan UD Romo untuk mengumpulkan modal finansial 

dan merintis usaha secara mandiri. Ketika beliau telah memiliki biaya 

cukup, beliau merintis usaha jasa produksi secara mandiri di tempat 

kediaman sementara, selain itu beliau juga membuka usaha warung 

                                                           
10“Untuk mendapatkan pelanggan ya, banyak datengnya, ya ada orang yang ngasih tau 
gimana gitu... awalnya bikin cincin dulu, dari orang ke orang kan ” (wawancara 
dilakukan pada tanggal 1 Februari 2015). 
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makan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat 

mendukung usaha jasa produksi tersebut.  

Akses terhadap pasar, dapat dilakukan migran dengan 

memperkenalkan keterampilan seni kerajinan perak. Para informan 

menjalin hubungan yang baik dengan pengusaha toko seni, pengepul, 

maupun wisatawan selaku pembeli di desa Celuk, dengan cara 

menunjukan produk yang telah dihasilkannya. Sebagai contoh 

pengalaman I Wayan Sujitre yang menunjukan hasil karyanya kepada 

pengusaha toko seni maupun pengepul, sehingga memperoleh produksi 

pesanan. Produk yang dihasilkannya ialah sample produk berbahan 

baku lilin, yang akan digunakan pembeli sebagai cetakan untuk 

memperbanyak produk dengan motif dan bentuk yang sama dan di jual 

ke pasar dengan harga yang lebih tinggi.  

Berkenan dengan akses terhadap pasar, migran sebagai 

pengrajin yang mandiri dapat mengakses pasar dengan mudah karena 

kondisi industri seni kerajinan perak di desa Celuk yang membutuhkan 

banyak pengrajin untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam 

bentuk produksi pesanan. Para infroman memperoleh banyak produksi 

pesanan, karena pengusaha toko seni yang tidak dapat menangani 

permintaan dari konsumen, cenderung membagikan produksi pesanan 

kepada informan. Demikian halnya, pengepul dan pengrajin lain yang 

kesulitan menanggulangi banyaknya produksi pesanan dalam rentang 

waktu yang singkat, cenderung membagi produksi pesanan kepada 

informan dengan pembagian keuntungan yang merata. Sebagai contoh 

pengalaman David Prasetya sebagai pengrajin konvensional, 

memperoleh produksi pesanan perhiasan cincin dari pengusaha 

maupun pengrajin lainnya karena kualitas produk yang dihasilkannya 

telah dikenal oleh para pengusaha toko seni, maupun pengepul. Disisi 

lain, pengusaha toko seni yang mengenalnya cenderung memberikan 

produksi pesanan dengan upah kerja yang tinggi. Setiap produk yang 

dihasilkan beliau bernilai Rp.350.000 hingga Rp.500.000 / produk, 

sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dari 
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pengrajin lainnya, harga yang ditetapkan beliau sangat tinggi karena 

kualitas produk yang dihasilkannya tergolong tinggi. Beliau dikenal 

sebagai spesialis produksi cincin, karena kompleksitas ukiran perhiasan 

cincin yang dihasilkannya tidak dapat ditiru pengrajin pada umumnya. 

Pengalaman merintis usaha beliau dilakukan dengan memperkenalkan 

hasil karya kepada pengusaha toko seni, dan pengepul, setelah 

keterampilannya mulai dikenal oleh pengusaha, beliau selalu 

menerima produksi pesanan dari pengusaha maupun pengepul 

tersebut. 

Akses terhadap sumber daya lahan dapat menjadi awal yang 

baik bagi migran dalam merintis usaha dengan mendirikan tempat 

usaha, namun migran tidak dapat mengakses sumber daya lahan 

dengan mudah karena keterbatasan modal finansial. Para informan 

tidak dapat membeli lahan di desa Celuk karena harga tanah yang 

mahal, selain itu informan merasa kesulitan mengurus kartu tanda 

penduduk di desa Celuk karena harus memenuhi persyaratan dan 

ketentuan yang ditetapkan pemerintah desa serta kelihan dinas. 

Sebagai contoh, pengalaman Tony Sugiarto setelah bekerja di tempat 

usaha penduduk lokal, beliau telah memiliki modal finansial yang 

cukup untuk mengembangkan usaha. Namun, beliau merasa belum 

memiliki biaya yang cukup untuk membeli lahan di desa Celuk. Harga 

setiap meter lahan yang dijual sangat mahal, belum mencakup biaya 

mendirikan bangunan untuk dijadikan toko seni. Beliau berupaya 

untuk meminjam modal di lemaga penyedia modal, namun persyaratan 

utamanya ialah harus merupakan penduduk asli desa Celuk, dan 

memiliki jaminan atas peminjaman tersebut. Sebagai migran, beliau 

tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut. Kendala lain yang dihadapi 

beliau ialah status kependudukan yang hanya merupakan penduduk 

sementara. Beliau hanya dapat mengurus kartu penduduk sementara, 

karena syarat menjadi penduduk tetap ialah memiliki tempat tinggal 

tetap di desa Celuk. Dengan demikian, beliau tidak dapat mengakses 

sumber daya lahan untuk merintis usaha, sehingga beliau mengambil 

keputusan untuk melakukan produksi di tempat kediaman sementara.   
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Selain akses terhadap sumber daya lahan, akses terhadap 

sumber daya lain seperti perangkat produksi dan bahan baku perak 

juga merupakan hal yang penting dalam merintis usaha. Para informan 

dengan mudah dapat mengakses perangkat produksi dan bahan baku 

perak karena telah tersedia di pasar desa Celuk. sebagai contoh 

pengalaman Tony Sugiarto ketika merintis usaha jasa produksi secara 

mandiri, beliau dapat membeli bahan baku perak maupun material lain 

di toko penyedia bahan baku maupun material berupa batu alam. 

Beliau juga membeli perangkat kerja produksi yang dijual di toko 

terdekat. Kemudahan mengakses sumber daya berupa bahan baku dan 

perangkat kerja produksi memungkinkannya untuk melakukan 

produksi di tempat kediaman sementara, meskipun tidak memiliki 

bangunan usaha resmi di desa Celuk. 

Agar dapat memahami secara mendalam pengalaman 

mengakses modal, pasar dan sumber daya, maka penulis menguraikan 

pengalaman Tony Sugiarto sebagai berikut. 

 

Pengalaman Tony Sugiarto, menunjukan adanya keterbatasan 

akses terhadap modal dari lembaga pendukung industri seni kerajinan 

perak di desa Celuk. Beliau mengalami kesulitan untuk mengakses 

modal karena tidak mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan di 

lembaga di Bank atau di Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sehingga 

beliau mengambil keputusan untuk mengelola pendapatan sebagai 

modal usaha.  

              Pernyataan Tony Sugiarto11 menunjukan bahwa beliau dapat 

mengakses pasar karena dukungan dari keluarga yaitu adiknya, yang 

                                                           
11“Oh ya kalau disini sudah dari 2003, kalau di kos ini baru 5 bulan, disini kan kos-
kosan baru. Pertama di Bali masih kerja perak ini,  eh ikut UD Romo saya mas, dulu... 
kalau kerjaan ini dari anu, dari tamu ini mas, bos saya dari Perancis, kan gini mas, 
eeh... ada yang juga ambil disini, kalau bos yang dari luar negeri ini, mujur yang 
kebetulan kakak ya kenal dengan bule dari Perancis, dia ada kerjaan ya di kasih laah, 
kerjaan ini mas, kalau dari artshop itu, ongkos juga kecil gitu mas, iya artshop kan kita 
dapat ongkosan ya anggap aja lah Rp.15.000. anggap aja cincin, ongkos ya1 toh itu, 
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bersahabat dengan wisatawan mancanegara. Adiknya memberitahu 

wisatawan tersebut tentang kemampuan menghasilkan produk seni 

kerajinan perak sehingga, beliau diberikan produksi pesanan 

(order)dari wisatawan mancanegara selaku pembeli. Sementara itu, 

Tony Sugiarto12 juga giat memasarkan produknya kepada pengusaha 

lokal. Menurut Tony Sugiarto, untuk mengakses pasar,beliau tidak 

dapat mengandalkan informasi dari mulut ke mulut kerabat atau 

pembeli saja, melainkan upaya atau tindakan dari pengrajin juga 

diperlukan dengan demikian beliau dapat mengetahui peluang untuk 

memperoleh keuntungan dari upaya tersebut. 

 

Menetapkan Harga Jasa Produksi 

Upah kerja atas jasa produksi ditetapkan oleh migran 

mengikuti pola yang telah lama ditetapkan pengrajin di desa Celuk, 

dimana kompleksitas desain produk dan harga bahan baku menjadi 

dasar penetapan upah kerja pengrajin. Para informan sebagai pengrajin 

konvensional menetapkan upah kerja jasa produksi melalui 

kesepakatan dengan pembeli dengan mempertimbangkan kompleksitas 

desain produk yakni motif, bentuk, kombinasi material serta kadar 

perak dalam produk. Disisi lain, informan sebagai master wax, hanya 

mempertimbangkan kompleksitas desain karena bahan baku yang 

digunakan dalam produksi hanya bahan baku lilin. Sebagai contoh 

                                                                                                                                    
kalau dari tamu Rp.60.000 ongkos ya aja itu beda ya, Cuma di artshop itu ordernya 
banyak supaya pengepul bisa ambil. Heh, iya, otomatis kan kita gak ikut sama orang, 
kita harus sesuaikan dengan waktu kita sendiri, kalau artshop itu, kalau saya ini 
ditentukan ya kita kerja cepat, heh ini tergantung sih, kalau saya sendiri anggap aja 
namanya ya gak ada bos, kita berusaha berdiri sendiri, dari bawah. Gitu aja” 
12“Kalau lebih murah masarin ya, kita bisa ke kuta, ke sanur, kita masarin sendiri, itu 
lebih murah... seandainya gini, saya ke bos, saya jual ya Rp.700.000, satu bulan paling 
ke sanur Rp.350.000, Rp.325.000, gitu, jauh beda ya mas, bahan produksi ya anggap aja, 
batu ya, tergantung batu ya mas, kalau ini agak mahal, kalau ini agak murah, 
tergantung batunya juga, mas.. makanya ya kayak bos ya saya kemarin itu, gini batunya 
dari sana atau saya belanja, dari saya aja batunya biar bervariasi, kata bos saya, ok kalau 
gitu, saya pasang peraknya saja, disana gitu ya...” 
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pengalaman Tony Sugiarto sebagai pengrajin konvensional membuat 

kesepakatan dengan pembeli dilakukan dengan menetapkan penyedia 

bahan baku perak, kemudian dilanjutkan dengan motif, bentuk, serta 

fungsi produk seni kerajinan perak yang sesuai dengan keinginan 

pembeli, selanjutnya rentang waktu produksi dan harga produk. Upah 

kerja setiap produk yang dihasilkan berkisar Rp.15.000 sampai dengan 

Rp.30.000 / produk. Selain itu, pengalaman I Wayan Sujitre sebagai 

master wax menetapkan upah kerja atas jasa produksi sample berkisar 

Rp.150.000 sampai dengan Rp.350.000 / sample yang dihasilkan.  

Agar dapat memahami secara mendalam pengalaman 

menetapkan harga produksi, penulis menguraikan pengalaman I 

Wayan Sujitre sebagai berikut. 

 

Pengalaman I Wayan Sujitre, ketika memulai usaha sebagai 

master wax, dimulai sejak masih menempuh jenjang pendidikan 

Sekolah Menengah Kejuruan. Beliau mengambil keputusan untuk 

menjadi master wax setelah berunding dengan teman-temannya, 

terkait dengan pekerjaan setelah selesai sekolah. Beliau mendengar 

informasi tentang desa Celuk, dari teman-temannya dan memutuskan 

untuk bermigrasi. Sebelumnya, beliau pernah bekerja di perusahaan 

produksi seni kerajinan perak Ubud Center. Perusahaan tersebut, 

merupakan perusahaan ekspor. Sehingga, sangat selektif dalam 

memilih karyawan yang hendak menjadi karyawan maupun pengrajin. 

Beliau mengikuti prosedur pendaftaran yang berlaku, dengan 

memasukan surat lamaran kepada pimpinan perusahaan. Beliau 

diterima perusahaan tersebut, dan mulai bekerja sebagai master wax di 

perusahaan Ubud Center. Pekerjaan sebagai master wax di dalam 

perusahaan sangat sulit, karena terikat oleh waktu kerja yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan, upah kerja yang diberikan 

sangat terbatas dan tidak seimbang dengan kinerja pengrajin. 

Akhirnya, beliau memutuskan untuk berhenti dari perusahaan tersebut 

dan melakukan migrasi ke desa Celuk. Beliau memulai usaha sebagai 
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seorang master wax hingga saat ini, karena pekerjaan sebagai master 
wax merupakan sebuah hobi. Disisi lain, beliau juga membangun 

hubungan baik dengan teman-temannya sehingga teap memperoleh 

produksi pesanan. 13 

              Harga produk yang ditetapkan oleh beliau berkisar Rp.150.000 

sampai dengan Rp.350.000 untuk setiap sample yang dihasilkan. Bagi 

seorang master wax, pendaptan yang diperoleh hanya merupakan upah 

kerja atas jasa produksi, tidak mencakup bahan baku atau material lain. 

Beliau hanya mempertimbangkan kompleksitas desain produk sesuai 

dengan kebutuhan pembeli dengan harga yang akan disepakati. 

Apabila produk yang hanya memiliki motif polos, harganya berkisar 

Rp.150.000 sampai dengan Rp.200.000 / sample apabila motifnya sangat 

kompleks seperti bentuk naga, maka harganya berkisar Rp.350.000 / 

sample. Beliau menetapkan harga dengan memperhatikan keuntungan 

yang diperoleh pembeli ketika memperbanyak produk seni kerajinan 

perak dari hasil cetakan sample yang dihasilkannya, dengan demikian 

beliau dapat menetapkan harga produk jauh lebih tinggi dibandingkan 

jasa produksi pengrajin konvensional. 

 

Menetapkan Waktu Kerja 

Waktu produksi bebas ditentukan oleh pengrajin, karena 

merupakan usaha mandiri yang menggunakan cara kerja borongan. 

Para informan bebas menentukan waktu kerja dan menyesuaikannya 

dengan berbagai kegiatan pribadi, sehingga dalam situasi tertentu 

informan sering membutuhkan waktu kerja tambahan untuk 

menyelesaikan proses produksi. Sebagai contoh pengalaman I Ketut 

Ariawan ketika memproduksi sample,  menghabiskan waktu dari pagi 

                                                           
13“iya nyari temennya, biasa kadang kadang dari temen, misalnya di atas ada kerjaan, 
trus datang, nanti kenalan, trus tanya tanya sama dia begitu. Kebanyakan yang minta 
dari pengepul, sejauh ini gak ada yang mengecewakan.” (wawancara dilakukan pada 
tanggal 1 Februari 2015). 
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hingga sore hari, untuk menghasilkan satu produk sample berbahan 

baku lilin, dengan bekerja dari pukul 08.00 Wita hingga 12.00 Wita 

dan dilanjutkan pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita. 

Waktu kerja pengrajin juga menyesuaikan dengan aktivitas 

kebudayaan masyarakat lokal. Para informan, cenderung 

meninggalkan pekerjaannya apabila kegiatan kebudayaan dan 

kepercayaan Hindu  dilaksanakan. Waktu yang telah terbuang akan 

dijadikan waktu tambahan kerja di hari berikutnya. Sebagai contoh 

pengalaman I Ketut Ariawan ketika bekerja, tidak dapat mengabaikan 

kebudayaan dan kepercayaannya sebagai penganut ajaran Hindu. 

Apabila, penduduk setempat mengadakan upacara pernikahan atau 

kematian yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak, 

beliau menanggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu, dan 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. 

Agar dapat memahami secara mendalam tentang pengalaman 

menetapkan waktu kerja, penulis menguraikan pengalaman I Wayan 

Sujitre sebagai berikut. 

 

I Wayan Sujitre pada saat menerima permintaan order dari 

pembeli, jangka waktu produksi ditetapkan bersama. Pembeli datang 

tepat pada hari dimana kesepakatan tersebut telah disepakati bersama. 

Sehingga, I Wayan Sujitre harus menyelesaikan sample berbahan baku 

lilin tersebut dengan menambahkan waktu kerja hingga larut malam. I 

Wayan Sujitre mengatur waktu produksi sesuai dengan kegiatan 

pribadi maupun kegiatan kebudayaan dan kepercayaan masyarakat 

lokal, apabila banyak waktu yang dihabiskannya untuk upacara adat 

dan beliau tidak sempat menyelesaikan produksi, maka beliau akan 

membagikannya kepada rekan kerja. 

             Upah dari jasa produksi yang diperoleh I Wayan Sujitre akan 

dibagikan kepada rekannya sesuai dengan hasil kerjanya. Hal tersebut 

dilakukan oleh I Wayan Sujitre untuk mengejar waktu yang disepakati 
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bersama pembeli. Pembeli yang datang, secara langsung memberikan 

upah kerja. Pengalaman I Wayan Sujitre14, memperjelas gambaran 

teknis ketika melakukan produksi. Beliau menerima produksi pesanan 

dari pengusaha maupun pengepul. Pengepul dan pengusaha 

memperoleh informasi tentang usaha master wax dari temannya. Disisi 

lain, beliau harus berusaha untuk menyelesaikan produk setiap 

harinya. Dengan demikian, beliau membagi produksi pesanan yang 

tidak dapat diselesaikannya sendiri kepada rekan kerjanya untuk 

mengatasi masalah pembagian waktu kerja. Hal tersebut juga dilakukan 

untuk menjaga kepercayaan pembeli, terhadap waktu penyelesaian 

produksi produk. 

 

Pengalaman Mempertahankan Usaha 

Migran sebagai pengrajin memiliki pengalaman 

mempertahankan usaha dengan memperkenalkan kemampuan 

produksi, meningkatkan kreatifitas dan produktifitas, serta menjaga 

kepercayaan pembeli, sehingga dapat mempertahankan usaha jasa 

produksi. 

 

Upaya memperoleh produksi pesanan 

Produksi pesanan tidak diperoleh pengrajin secara otomatis, 

diperlukan usaha dan kerja keras untuk memperoleh produksi pesanan 

dari pembeli. Para informan membangun usahanya dengan 

mempromosikan produknya kepada pengusaha toko seni di desa Celuk 

                                                           
14“Tiap hari selalu dapat order, ni perseorangan, kadang dari artshop juga, pengepul 
juga, namanya orang kerja pasti sibuk, kalau orang-orang disini, cari waktu sebentar 
susah, tiap hari kita harus sudah ada barang yang sudah jadi, iya, soalnya permintaan 
pasar ya seperti itu, minimal 3 lah, kalau kerja sistemnya partner kerja saja, bos ya 
beda, kerjanya aja kita yang bareng sini, tapi gak menutup kemungkinan kalau satu gak 
kerja dikasih yang satu, nambah nambah gitu” (wawancara dilakukan pada tanggal 1 
Februari 2015). 
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secara intensif dan membangun hubungan yang baik dengan 

pengusaha. Sebagai contoh pengalaman David Prasetya sebagai 

pengrajin konvensional, selain memperkenalkan produknya kepada 

pengusaha toko seni, beliau juga melakukan pendekatan secara 

personal untuk membangun hubungan yang baik dengan pengusaha 

tersebut, melalui partisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan 

masyarakat lokal maupun kegiatan berolahraga. Sebagaimana 

pengalaman I Ketut Ariawan sebagai seorang master wax yang 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kebudayaan masayrakat 

lokal, sehingga semakin dikenal oleh penduduk lokal. Beliau juga aktif 

memberikan dukungan dana untuk keberlangsungan acara yang 

diselenggarakan pemuda di desa Celuk.  

Hubungan sosial yang baik dengan masyarakat lokal, selain 

mendukung proses adaptasi migran di daerah tujuan dapat mendukung 

usaha jasa produksi seni kerajinan perak. Para informan yang telah 

memiliki hubungan sosial yang baik dengan pengusaha maupun 

masyarakat lokal, dapat mendukung usaha jasa produksi yang 

dimilikinya. Setiap pembeli yang memberikan produksi pesanan, 

merupakan orang-orang yang dikenal dekat sebagai kerabat dari 

informan. Selain itu, kerabat cenderung menyebarkan informasi dari 

mulut ke mulut terkait karya seni yang dihasilkan, sehingga informan 

tetap memperoleh produksi pesanan. Sebagai contoh pengalaman I 

Wayan Sujitre sebagai seorang master wax yang berpartisipasi dalam 

kegiatan kebudayaan maupun sosial masyarakat lokal, dan menjadi 

akrab dengan penduduk lokal. Beliau menerima produksi pesanan dari 

kerabatnya, dan kerabatnya mulai mempromosikan karyanya kepada 

orang lain sehingga banyak pembeli yang memberikan produksi 

pesanan kepada beliau. Hal tersebut berlangsung hingga saat ini, 

dimana usaha yang ditekuninya telah mendatangkan keuntungan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
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Agar dapat memahami secara mendalam pengalaman migran 

dalam upaya memperoleh produksi pesanan, makan penulis 

menguraikan pengalaman I Ketut Ariawan, sebagai berikut. 

 

Pengalaman I Ketut Ariawan15 dalam upaya memperoleh 

produksi pesanan, dilakukan dengan bersosialisasi atau dengan 

beradaptasi di daerah tujuan, proses adaptasi sosial dilakukan dengan 

cara berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan masyarakat lokal. I 

Ketut Ariawan sangat memahami pentingnya bersosialisasi dengan 

masyarakat di daerah tujuan migrasi. Oleh sebab itu, beliau aktif dalam 

kegiatan berupa upacara adat pernikahan, kematian, dan upacara adat 

lainnya. Melalui pekerjaan sebagai pengrajin yang mandiri, beliau 

dapat mengatur waktu untuk menghadiri setiap upacara adat yang 

diselenggarakan oleh masyarakat lokal. 

              Aktivitas produksi dapat diabaikan untuk sementara waktu, 

dan diganti pada keesokan harinya. Sedangkan, rangkaian acara 

kebudayaan masyarakat lokal hanya diselenggarakan beberapa kali. 

Beliau juga mempercayai karma, apabila beliau mengabaikan hal 

tersebut maka di masa mendatang beliau akan menghadapi 

permasalahan yang sama, dimana orang tidak akan berpartisipasi dalam 

                                                           
15“Wah, saya rasa bukan orang Bali ya, orang Indonesia itu kan mengedepankan sistem 
kemanusiaan, kerjasama, hidup bertetangga. Menjalin kebersamaan, hubungan antar 
sesama, tapi kalau di Bali, cuman beda adat dan istiadatnya saja. Kalau di jawa 
kekeluargaannya terbentuk saat punya hajat seperti halnya sunatan, beda disitu aja 
sebenarnya, tapi kalau di Bali, mungkin orang nikahan, ngaben, orang sakit, orang 
mati, itu tidak bisa ditinggalkan di Bali. Apalagi untuk urusan upacara Pure, itu harus. 
Itu sangat penting, kalau udah urusan sama Tuhan, selain i kita dapat sanksi dari 
Tuhan. Setiap manusia yang meninggalkan kewajibannya sebagai umat. Meskipun, 
tidak dihukum sebagai umat, itu ada sanksi adatnya, dan sanksi sosialnya. Kalau di Bali, 
itu upacara di Pure itu Odalan. Odalan itu dianggap aja tujuh hari, dalam tujuh hari 
kita tidak bisa hadir satu kali pun karena kita sibuk atau bagaimana, itu sudah jadi 
bahan pembicaraan orang. Apalagi, ada tetangga sakit atau meninggal, kita gak bisa 
hadir, menjenguk atau setidaknya mengucapkan rasa berduka cita, atau rasa prihatin, 
karena orang sakit atau gimana, nanti kalau kita punya acara juga sama, itu juga gak 
akan didatangi orang. Karena di Bali, acaranya harus melibatkan banyak orang, gotong 
royong itu penting”(Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2015). 
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kegiatan yang diselenggarakannya. Disisi lain, hubungan yang 

dibangun dengan masyarakat lokal, dapat mendukung usaha jasa 

produksi miliknya. Apabila pengusaha toko seni mengetahui 

keterampilannya sebagai master wax dan keaktivan beliau membentuk 

hubungan kekerabatan dengan pengusaha tersebut maka sangat 

mungkin baginya untuk memperoleh produksi pesanan dari pengusaha 

tersebut ketika dibutuhkan. 

 

Meningkatkan Kreatifitas dan Produktivitas 

Kreatifitas dapat ditingkatkan menggunakan media teknologi 

informasi sebagai wadah inspirasi membuat desain produk yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar. Para informan meningkatkan kreatifitas  

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan modifikasi 

produk sesuai perkembangan pasar seni kerajinan perak. Sebagai 

contoh pengalaman I Ketut Ariawan dalam meningkatkan kreatifitas, 

memanfaatkan teknologi informasi jaringan internet untuk 

memperoleh informasi tentang perkembangan produk sesuai dengan 

trend pasar. Hal yang sama juga dilakukan oleh David Prasetya untuk 

mencari inspirasi desain yang baru dengan melihat informasi dari 

jaringan internet, terkait trend produk seni kerajinan perak terbaru. 

Selain Kreatifitas, produktifitas juga merupakan hal yang 

penting untuk ditingkatkan dengan melatih konsistensi dalam bekerja 

dan kemampuan individu untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas. Para informan meningkatkan produktivitas, dengan 

melatih diri untuk tetap konsisten dalam melakukan produksi, 

sehingga terampil menghasilkan seni kerajinan perak dalam waktu 

yang lebih singkat tanpa mengurangi kualitas produk. Sebagai contoh 

pengalaman  I Ketut Ariawan yang menjaga konsistensi dalam hal 

ketekunan kerja, sehingga membuatnya semakin terampil 

menggunakan perangkat kerja dan dapat mempercepat proses produksi. 
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Hal yang sama juga dialami oleh Tony Sugiarto yang menjadi terampil 

dan mampu melakukan produksi dalam waktu yang singkat.  

Kreatifitas dan produktifitas pengrajin terwujud dalam kualitas 

produk yang dihasilkan. Para informan mampu menghasilkan produk 

yang berkualitas di ukur dari motif, bentuk dan fungsi dari produk 

yang dihasilkan. Sebagai contoh pengalaman David Prasetya sebagai 

pengrajin konvensional yang meningkatkan kualitas produk seni 

kerajinan perak, dengan membuat motif dan bentuk produk yang 

kompleks dan memastikan kadar perak yang sesuai dengan standar 

yakni 925, dimana standar tersebut merupakan representasi simbol 

keaslian produk. Beliau terampil merekatkan bola-bola perak pada 

perhiasan perak, sehingga tidak mudah terlepas, karena proses tersebut 

sangat sulit dilakukan bagi pengrajin yang belum terampil. 

Agar dapat memahami secara mendalam pengalaman 

meningkatkan produktifitas dan kreativitas migran, maka penulis 

menguraikan pengalaman I Ketut Ariawan sebagai berikut. 

 

Pengalaman I Ketut Ariawan16, menunjukan bahwa migran 

sebagai pengrajin dalam upaya meningkatkan produktivitas dan 

kreativitas, memanfaatkan teknologi informasi dalam jaringan internet 

yakni website search engine untuk melihat trend produk seni 

kerajinan perak. Produk tersebut kemudian dimodifikasi dan 

diversifikasi menjadi produk dengan desain, motif, dan ukiran yang 

                                                           
16“Kalo ini memang di pesen dia, makanya dia ternak naga sekarang, bikin 4 model 
cincin naga, dengan ukuran permata berbeda, dari gede ke kecil gitu. Ini Cuma 
imajinasi loh mas, gak ada patokan pasti. Padahal dia gak pernah ketemu naga, entah 
bener ini naga kayak gini apa enggak, nanti kalau naganya komplain gak tau deh, itu 
imajinasi mas, intinya kita harus berkreatifitas disini, kita kalau kerja seperti ini enggak 
boleh kekurangan ide, ide yang harus kita punya, tapi dibantu dengan teknologi, 
internet misalkan, kita buka juga modal yang lagi up sekarang, model yang lagi laris, 
kita ambil sedikit aja, kita tambahin, kita imbangin, ada trendnya coba cari aja di 
google, motif cincin terlaris, ada disana banyak,” wawancara dilakukan pada tanggal 1 
Februari 2015). 
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berbeda. Beliau memperoleh insipirasi dari setiap gambar yang dilihat 

di internet kemudian berusaha mengkombinasikannya dengan motif 

khas bali sehingga dapat menghasilkan sebuah produk yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar namun original. 

               Beliau juga meningkatkan produktifitas dengan konsisten 

melakukan produksi dan mempercepat proses produksi dalam waktu 

yang singkat. Keterampilan dalam mengukir diasah dengan 

mempelajari teknik dasar mengukir bahan baku lilin menggunakan 

perangkat produksi yang efektif, sesuai dengan panduan yang 

diperoleh dari internet. Motif yang pernah dihasilkannya ialah motif 

berbentuk naga, bimo dan berbagai motif yang mencerminkan 

kebudayaan Bali, meskipun demikian terdapat pembeli yang 

memberikan desain modern dimana sample yang dihasilkan tidak 

memiliki desain yang kompleks namun elegan. 

 

Menjaga Kepercayaan Pembeli 

Kerpercayaan merupakan hal yang sangat esensial dalam bisnis 

seni kerajinan perak, pengrajin yang lalai dalam menjaga kepercayaan 

pembeli akan kesulitan mengembangkan usahanya. Para informan 

ketika memperoleh produksi pesanan, menjaga kepercayaan pembeli 

dengan menepati kesepakatan bisnis yang telah dibicarakan 

sebelumnya yaitu tentang rentang waktu produksi, maupun kualitas 

produk yang sesuai dengan permintaan pembeli, sehingga memberikan 

citra yang baik terhadap migran sebagai pengrajin. Sebagai contoh 

pengalaman I Ketut Ariawan ketika menerima produksi pesanan dari 

pembeli, selalu menjaga kepercayaan dengan tetap konsisten pada 

kesepakatan yang telah dibuat secara bersama. Hal yang sama juga 

dilakukan oleh Tony Sugiarto, dengan menunjukan hasil produksi yang 

optimal dan bersedia menerima komplain atas ketidakpuasan pembeli. 

Penipuan yang marak terjadi dalam transaksi bisnis, 

menimbulkan trauma bagi pembeli sehingga sangat berhati-hati dalam 
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memilih pengrajin ketika hendak memberikan produksi pesanan. para 

informan meyakinkan pembeli dengan cara melakukan pendekatan 

personal terlebih dahulu. Sebagai contoh pengalaman Tony Sugiarto 

yang mendekati pengusaha secara personal melalui hubungan 

kekerabatan, sebelum memulai hubungan bisnis. Menurut kisah Tony 

Sugiarto berbagai kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum tertentu, 

dilakukan dengan cara mencampur tembaga dan mengurangi kadar 

perak. Selain itu, terdapat oknum yang hanya melapisi perhiasan 

dengan perak yang telah dicairkan sehingga tidak mudah diketahui 

oleh pembeli. Produk yang telah dimanipulasi hanya diberikan 

stamp925 sehingga dianggap asli oleh pembeli. Disisi lain, terdapat 

oknum migran sebagai pengrajin yang menipu pembeli dengan 

membawa lari bahan baku perak yang dipercayakan pembeli sebagai 

modal untuk melakukan produksi sehingga membuat pengusaha lokal 

tidak mempercayai migran sebagai pengrajin di desa Celuk. Oleh sebab 

itu, perlu dilakukan pendekatan personal terlebih dahulu sehingga 

pengusaha dapat mengenal kepribadian pengrajin sebelum memulai 

hubungan bisnis. 

Dampak dari ketidakpercayaan pembeli mempengaruhi 

keberlanjutan usaha pengrajin, dimana migran sebagai pengrajin tidak 

akan diberikan produksi pesanan. Kasus penipuan yang 

menghancurkan citra migran sebagai pengrajin merupakan tindakan 

tak bertanggungjawab oknum yang mempersulit migran untuk 

mengembangkan usaha jasa produksi. Para informan mengalami 

kesulitan meyakinkan pembeli ketika kejadian berupa penipuan mulai 

marak terjadi. Sebagai contoh pengalaman Tony Sugiarto, seiring 

dengan maraknya kasus penipuan tersebut berdampak pada sikap hati-

hati dari pembeli yang ragu memberikan produksi pesanan kepada 

migran sebagai pengrajin, sehingga beliau jarang mendapatkan 

produksi pesanan. Meskipun demikian beliau hanya memperoleh 

produksi pesanan dari orang yang dikenal olehnya sebagai kerabat atau 

saudara, maupun oleh pembeli yang direkomendasikan kerabat dan 

keluarganya. 
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Agar dapat memahami secara mendalam pengalaman migran 

menjaga kepercayaan pembeli, penulis menguraiakn pengalaman Tony 

Sugiarto sebagai berikut. 

Pengalaman Tony Sugiarto sebagai pengrajin konvensional, sangat 

mengutamakan kepercayaan. Berbagai informasi tentang kasus 

penipuan terkait manipulasi produk seni kerajinan perak, membuat 

Tony Sugiarto sangat berhati-hati. Dalam upaya menjaga kepercayaan 

pembeli, Tony Sugiarto memiliki cara tersendiri. Kualitas produk 

perhiasan yang dihasilkannya tetap dijaga, dengan mengijinkan 

pembeli untuk melihat proses pengerjaannya. Adapun, kadar perak 

tetap memenuhi standar yang disepakati bersama pembeli. Dalam 

upaya menjaga kepercayaan pembeli, beliau tetap memperhatikan 

kualitas produk, dan tepat waktu dalam menyelesaikan proses 

produksi. Selain itu, Tony Sugiarto17 juga membuat kesepakatan di awal 

bersama pembeli sebelum memulai produksi. Proses awal negosiasi 

bersama pembeli menjadi arah dari cara produksi yang akan dilakukan 

selanjutnya. Kesepakatan tentang bahan baku, maupun bahan 

pendukung lainnya, akan menentukan harga produk dan waktu 

produksi. Beliau akan berusaha menyelesaikan produksi tepat pada 

waktunya dengan memperhatikan kualitas produk. Apabila, pembeli 

meminta untuk dikirimkan ke pembeli, maka Tony Sugiarto akan 

mengirimkan produk tersebut tepat seperti apa yang telah disepakati. 

Konsistensi sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan pembeli 

terhadap kinerjanya. 

 

                                                           
17“Kalau adaek saya satu hari gaji Rp.100.000, cuman kalau saya suruh agak jauh gitu 
saya tambah uang rokok. Ini kan perak, dia pesan berapa, 10, 10 gelang anggap aja itu, 
berapa per piecesnya, kita kalkulasi aja sendiri, oh oh ya udah, ketemu, beratnya 
sekian, ongkosnya sekian, udah gitu aja, mengenai bahan baku, kadang saya sendiri, dia 
hanya nerima bersih saja, nerima bersih gitu, kalau bahan bakunya naik, ya itu dah, 
kalau dia, tergantung dianya mas, kalau saya beli sendiri, nanti dia pilih sendiri, gitu, 
iya mas kalau kerja begini, butuh waktu mas, anggap aja kita pengen berdiri sendiri, 
lama sekali prosesnya, harus sabar,” (wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 
2015). 
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Kesimpulan 

Migran sebelum melakukan migrasi, dipengaruhi oleh kondisi 

ekonomi di daerah asal yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 

ekonomi individu. Migran yang telah melakukan migrasi bekerja 

sebagai pengrajin di tempat usaha seni kerajinan perak milik penduduk 

lokal selama beberapa waktu lamanya. Selama bekerja, migran 

menyisihkan pendapatan ketika bekerja sebagai pengrajin, sebagai 

modal untuk memulai usaha mandiri sebagai penyedia jasa produksi. 

Usaha mandiri membuat migran sangat bergantung pada produksi 

pesanan oleh pembeli yakni pengusaha toko seni, pengepul, maupun 

wisatawan mancanegara. Sebagai upaya membangun usaha, migran 

berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan lokal untuk 

memperkenalkan keterampilan menghasilkan seni kerajinan perak, 

sehingga dapat menerima produksi pesanan dari penduduk lokal 

sebagai pengusaha toko seni, maupun sebagai sesama migran yang 

berbagi produksi pesanan. Pengalaman I Ketut Ariawan, I Wayan 

Sujitre, Tony Sugiarto dan David Prasetya menunjukan bahwa 

hubungan yang baik antar sesama migran dan penduduk lokal mampu 

mendukung keberlanjutan usaha. 

Dalam upaya mempertahankan usaha, migran sebagai 

pengrajin menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan 

penduduk lokal maupun sesama migran, serta meningkatkan kreatifitas 

dan produktivitas dalam bekerja, serta menjaga kepercayaan pembeli. 

Pengalaman I Ketut Ariawan dan David Prasetya menunjukan bahwa 

keberlanjutan usaha jasa produksi sangat bergantung pada peran dari 

migran sebagai pengrajin.  

 


