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Bab VIII 

Penutupan 

 

Kesimpulan 

Perkembangan pariwisata melalui jumlah atau tingkat 

kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik ke 

pulau Bali, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal yakni 

perkembangan industri penunjang pariwisata, yang di dalamnya 

termasuk industri seni kerajinan (Souvenier). Keragaman seni 

kerajinan Bali menunjukan kekayaan budaya lokal yang 

terjewantahkan dalam seni rupa. Salah satu bentuk seni kerajinan yang 

menjadi perhatian wisatawan mancanegara ialah seni kerajinan perak.  

Pusat seni kerajinan perak di pulau Bali terletak di desa Celuk. 

Desa Celuk telah dikenal sebagai kriya perak melalui keberadaan 

kelompok pengrajin perak (soroh pande) sebelum pariwisata Bali 

berkembang pesat. Hasil seni kerajinan perak kelompok soroh pande 
kemudian berkembang menjadi produk komersial yang memiliki nilai 

dan daya tarik bagi wisatawan mancanegara ketika berkunjung ke 

pulau Bali, ketika pariwisata Bali mulai mengalami perkembangan 

sekitar tahun 1960-an. Meningkatnya minat pembeli seni kerajinan 

perak, mendorong penduduk desa Celuk beralih dari petani menjadi 

pengrajin. 

Seiring dengan berkembangnya industri seni kerajinan perak di 

desa Celuk, pertumbuhan ekonomi lokal menjadi daya tarik 

masyarakat di luar desa Celuk untuk melakukan migrasi ke desa Celuk. 

Migran yang datang ke desa Celuk beradaptasi dan bertahan hidup 

dengan bekerja sebagai pengrajin di tempat usaha milik penduduk 

lokal. Seiring dengan berjalannya waktu, migran mulai membuka 

usaha jasa produksi mandiri dan bersaing dengan penduduk lokal. 

Penelitian ini menganalisa pengalaman penduduk lokal 

maupun migran ketika merintis, mengembangkan dan 
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mempertahankan usaha menggunakan perspektif Pierre Bourdieu 

untuk menganalisis trajektori pengusaha penduduk lokal dan 

pengusaha migran memanfaatkan modal untuk berwirausaha. Teori 

Pierre Bourdieu  tentang habitus, ranah, modal dan praktik, dapat 

digunakan sebagai kacamata untuk meneropong pengalaman empirik 

pengusaha penduduk lokal dan pengusaha migran dalam 

memanfaatkan modal untuk mencapai keberhasilan yakni 

mempertahankan usaha. Konsep ranah atau arena yang dikemukakan 

oleh Pierre Bordieu ialah setiap tahapan pengusaha ketika merintis, 

mengembangkan dan mempertahankan usaha. Sedangkan habitus 

merupakan strukturyang membentuk perilaku dalam interaksi sebagai 

sebuah pola atau kebiasaan, sehingga hasil dari pertarungan 

memperebutkan sumberdaya (modal) dapat berupa diferensiasi dalam 

stratifikasi sosial sehingga menunjukan adanya identitas pengusaha 

dominan dan pengusaha subordinat. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan etnografi. Teknik pengambilan data di lapangan yang dapat 

digunakan sebagai strategi awal ialah steknik pintu ke pintu (dor to 
dor), dan teknik snow bawl, di mana pengusaha penduduk lokal 

maupun pengusaha migran akan memberikan rekomendasi orang-

orang yang dapat mengetahui informasi dan bersedia melakukan 

wawancara. Proses pengelolaan data dalam penelitian ini dimulai 

dengan membuat transkrip hasil wawancara, dilanjutkan dengan 

proses pemetaan berdasarkan tema atau matriks. Proses pengambilan 

data dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berupa alat rekaman 

suara, maupun kamera untuk mendokumentasi proses penelitian di 

lapangan. 

Pengusaha seni kerajinan perak di desa Celuk memperoleh 

keterampilan menghasilkan seni kerajinan perak karena diwariskan 

secara turun-temurun dari kelompok pengrajin yang dikenal sebagai 

soroh pande. Seiring berjalannya waktu, keterampilan tersebut tidak 

diajarkan pada kalangan tersendiri saja, melainkan menjadi luas kepada 

masyarakat desa Celuk karena adanya keinginan belajar dari penduduk 

desa Celuk. Penduduk dapat belajar dari orang tua maupun kerabat 



145 

yang mereka kenal. Sehingga, penduduk dapat memanfaatkan 

keterampilan untuk memehuni kebutuhan sehari-hari dengan menjual 

seni kerajinan perak kepada wisatawan mancanegara yang datang 

untuk membeli cenderamata perak di desa Celuk.  

Pengalaman merintis usaha seni kerajinan perak, dilakukan 

penduduk lokal dengan bekerja sebagai pengrajin terlebih dahulu, 

meskipun beberapa diantaranya dapat secara langsung menjual produk 

karena telah disediakan tempat berupa toko oleh orang tuanya. 

Penduduk lokal bekerja sebagai pengrajin memperoleh pendapatan 

yang tidak hanya mencukupi kebutuhan pribadi melainkan dapat 

mendukung pengembangan usaha di masa mendatang. Ketika 

pengrajin telah memperoleh pendapatan yang cukup untuk 

mendirikan toko seni secara mandiri, statusnya berubah menjadi 

pengusaha karena telah mempekerjakan pengrajin, dan fokus menjual 

produk. Demikian halnya, pengalaman mengembangkan usaha seni 

kerajinan perak, dilakukan penduduk lokal dengan meningkatkan 

kemampuan mengelola usaha melalui pendidikan formal. Sehingga, 

secara optimal dapat menetapkan strategi pengembangan produk 

maupun pemasaran untuk mengembangkan usaha. Penduduk lokal 

yang mampu mengembangkan usaha, dapat berkembang menjadi 

perusahaan produksi. Adapun, Pengalaman mempertahankan usaha 

seni kerajinan perak, dilakukan penduduk lokal dengan berbagai 

strategi koping menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di pasar 

seni kerajinan perak Celuk, salah satunya ialah dengan melakukan 

efisiensi biaya menanggapi perubahan harga bahan baku perak, 

berkurangnya jumlah wisatawan selaku pembeli, dan perubahan 

perilaku pengusaha yang tidak lagi saling percaya. Dalam upaya 

mempertahankan usaha, pengusaha yang telah menduduki jabatan 

dalam lingkup sosial atau pemerintah, dapat mendukung keberlanjutan 

usaha. 

Sama halnya dengan pengalaman pengusaha penduduk lokal, 

pengalaman merintis usaha yang dilakukan oleh migran juga diawali 

dengan memanfaatkan modal budaya. Migran yang telah memperoleh 

keterampilan menghasilkan seni kerajinan perak dari daerah asalnya 
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dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja di desa Celuk, sehingga 

tidak harus belajar menghasilkan seni kerajinan perak dari awal. 

Keterampilan migran tersebut diperoleh dari orang tua yang juga 

merupakan pengrajin perak di daerah asal dan menunjukan perbedaan 

motif pada perhiasan yang dihasilkan sehingga mewujudkan adanya 

perbedaan karya seni kerajinan perak dengan penduduk lokal. Disisi 

lain, Pengalaman mengembangkan dan mempertahankan usaha juga 

dilakukan migran dengan memanfaatkan hubungan sosial yang telah 

dibangun bersama pengusaha penduduk lokal dan sesama migran 

sehingga tetap mendapatkan produksi pesanan sebagai sumber 

pendapatan utama. Migran tidak dapat mengakses peminjaman uang 

sebagai modal mengembangkan usaha, karena tidak dapat memenuhi 

persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh lembaga penyedia 

modal. Oleh sebab itu, migran sangat bergantung pada hubungan sosial 

yang dibangun bersama pengusaha penduduk lokal, dan pengusaha 

sesama migran. 

Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa penduduk 

lokal memanfaatkan modal budaya dan modal sosial ketika merintis 

usaha, sebagaimana penduduk lokal memanfaatkan keterampilan seni 

kerajinan perak dan hubungan sosial yang dimiliki untuk memperoleh 

pendapatan. Penduduk lokal yang telah memperoleh pendapatan, 

menunjukan bahwa modal sosial dan budaya yang dimanfaatkan 

sebelumnya dapat mendorong penduduk lokal mengakses modal 

ekonomi. Penduduk lokal yang telah memperoleh pendapatan untuk 

mengembangkan usaha, berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan 

lokal sehingga menduduki jabatan tertentu dalam lembaga atau 

organisasi untuk membangun desa. Hal tersebut menunjukan bahwa, 

penduduk lokal yang telah memperoleh modal budaya, sosial, dan 

ekonomi memperluas modal tersebut hingga dapat mengakses modal 

simbolik. Penduduk lokal sebagai pengusaha seni kerajinan perak dapat 

memanfaatkan jabatan atau kedudukan yang diperoleh untuk 

mempertahankan usaha miliknya. 

Berbeda halnya dengan migran sebagai pegnrajin yang terbatas 

memanfaatkan modal budaya dan sosial dari awal merintis, 
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mengembangkan dan mempertahankan usaha miliknya. Keterbatasan 

migran tersebut karena ketidakmampuan memenuhi ketentuan 

lembaga penyedia modal untuk pengembangan usaha karena 

keterbatasan sebagai migran. Hal ini menunjukan bahwa, adanya 

pertarungan di dalam arena sesuai dengan perspektif Bourdieu bahwa 

individu memperbutkan sumberdaya (modal) untuk mencapai 

keberhasilan, kegagalan individu akan menghasilkan perbedaan atau 

diferensiasi dalam stratifikasi sosial sehingga membentuk kelas antara 

pengusaha yang dominan dan pengusaha subordinat. Dalam hal ini, 

pengusaha penduduk lokal merupakan pengusaha dominan dan 

pengusaha migran termasuk pengusaha subordinat. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akumulasi modal yang 

diperoleh pengusaha tidak bersifat konversi atau berubah, melainkan 

diperluas dan ditambah untuk mengakses modal selanjutnya. Adapun, 

trajektori kehidupan pengusaha seni kerajinan perak khususnya 

penduduk lokal dalam merintis usaha tidak memanfaatkan modal 

ekonomi melainkan modal budaya dan modal sosial. Selain itu, 

penelitian ini menguatkan teori Pierre Bourdieu tentang habitus, 

ranah, modal dan praktik melalui pengalaman empirik pengusaha 

penduduk lokal dan pengusaha migran ketika merintis, 

mengembangkan dan mempertahankan usaha seni kerajinan perak di 

desa Celuk, Bali. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti 

memberikan saran kepada pemerintah desa Celuk agar membuat 

kebijakan yang dapat mempermudah atau memberikan keringanan 

kepada migran sebagai pengrajin untuk mengakses modal (biaya 

pengembangan usaha seni kerajinan perak) dan sumber daya (lahan 

untuk tempat tinggal) tanpa harus melalui birokrasi yang sulit, 

sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara migran dan 

penduduk asli desa Celuk.  
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Partisipasi migran sebagai pengrajin di desa Celuk, dapat 

meningkatkan pertumbuhan industri seni kerajinan perak. Dengan 

adanya kebijakan atau program pemerintah yang memberikan 

kemudahan terhadap migran untuk mengakses modal melalui lembaga 

peminjaman modal, memberikan kesempatan bagi migran untuk 

mengembangkan dan mempertahankan usaha seni kerajinan perak 

selayaknya pengusaha penduduk lokal dan mengurangi kesenjangan 

sosial antara penduduk lokal dengan migran, yang mana berdasarkan 

perspektif Bourdieu menunjukan adanya perbedaan kelas antara 

pengusaha dominan dan pengusaha subordinat. 

 

Penelitian Lanjutan 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini, masih sangat terbatas. 

Hal tersebut disebabkan oleh fokus kajian dalam penelitian ini ialah 

pada pemanfaatan bentuk modal (capital) oleh penduduk lokal dan 

migran sebagai pengrajin maupun pengusaha ketika merintis, 

mengembangkan dan mempertahankan usaha di desa Celuk, Bali. 

Adapun kerangka penelitian ini, didasarkan pada pemikiran Pierre 

Bourdieu tentang habitus, ranah, modal dan praktik untuk memahami 

bentuk modal yang dimanfaatkan oleh pengusaha seni kerajinan perak 

secara keseluruhan, berdasarkan pengalaman empirik. Oleh sebab itu, 

studi pengalaman empirik pengusaha seni kerajinan perak masih 

terbuka untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, menggali dan 

memahami pengalaman pengusaha industri seni kerajinan perak 

melalui pendekatan Sustainable Livelihood Approach (SLA), Rapid 
Rural Approach(RRA), Participatory Rural Approach (PRA), dan 
Integrated Rural Development (IRD) dalam upaya mengkaji lebih 

dalam pengalaman koping terhadap krisis. 

 


