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MOTTO 

 

“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala 

sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang 

mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai 

dengan rencana Allah” 

(Roma 8:28) 

 

“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa 

kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.” 

(Markus 11:24) 
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Abstract 

 

This study describes the partnership in Chinese entrepreneurs in the business of Jewelry 

shops. The purpose of this research is to describe the state of the partnership of Chinese 

Entrepreneurs in the business of Jewelry shops. This study focused on the strength of 

relationships and networks. The data used was obtained by conducting interviews in one big 

family partnership in implementing kinship to the jewelry shop business. Field studies prove 

that the application of the partnership in the Chinese entrepreneurial kinship formed by the 

personal trust and honesty among people who hold the power relations underlying the 

cooperative network. This suggests that family relationships can affect the strength of the 

cooperation network, because they will help each other, gratitude and each felt a 

responsibility to cooperate the business together. 

Keywords: partnership, kinship, Chinese entrepreneurs, relationships, networking, 

collaboration, family businesses. 
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Saripati 

 

Penelitian ini menggambarkan kemitraan dalam kekerabatan wirausaha Tionghoa pada usaha 

toko emas. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dari keadaan 

kemitraan dalam kekerabatan wirausaha Tionghoa pada usaha toko emas. Penelitian ini 

difokuskan pada kekuatan hubungan dan jaringan. Data yang digunakan diperoleh dengan 

melakukan wawancara pada satu keluarga besar yang menerapkan kemitraan dalam 

kekerabatan pada usaha toko emas. Penelitian dilapangan membuktikan bahwa penerapan 

kemitraan dalam kekerabatan wirausaha Tionghoa terbentuk karena adanya kepercayaan 

pribadi dan kejujuran diantara orang yang mengadakan hubungan yang melandasi kekuatan 

jaringan kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga dapat mempengaruhi 

kekuatan jaringan kerja sama, karena akan timbul perasaan untuk saling membantu satu sama 

lain, rasa terima kasih dan masing-masing merasa memiliki tanggung jawab dalam 

melakukan kerja sama dalam penjualan. 

Kata kunci: kemitraan, kekerabatan, wirausaha Tionghoa, hubungan, jaringan, kerja sama, 

bisnis keluarga. 
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1. PENDAHULUAN 

Salah satu hal yang dapat membantu permasalahan dalam pembangunan ekonomi 

suatu negara adalah kewirausahaan (entrepreneurship). Kemajuan atau kemunduran ekonomi 

suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberadaan dan peranan dari kelompok wirausaha 

(Rachbini, 2002). Menurut Rachbini (2002), kelompok wirausaha selalu mempunyai peranan 

krusial, baik sebagai pihak yang mengisi jarak / kesenjangan antara peluang potensial dengan 

kenyataan yang ada maupun sebagai input completer (pihak yang melengkapi faktor-faktor 

produksi dalam menghasilkan output berupa barang dan jasa). 

Beberapa artikel mengenai bisnis keluarga dalam jurnal pengaruh karakteristik 

entreprenurial menunjukkan bahwa etnis-etnis minoritas cenderung memilih untuk 

melakukan kegiatan kewirausahaan sebagai profesi karena alasan lingkungan yang relatif 

terisolir, sistem kluster/diskriminasi dalam masyarakat yang mendorong keinginan untuk 

memiliki usaha sendiri, serta dorongan untuk meningkatkan interaksi dengan etnis lain 

melalui kegiatan kewirausahaan (Charles, 2003). Selain berinteraksi dengan etnis lain juga 

dapat berinteraksi dengan sesama etnis dalam sistem kekerabatan. 

Menurut Kustedja (2012), warga Tionghoa bermigrasi ke Indonesia terutama karena 

alasan ekonomi di samping situasi domestik Tiongkok yang kacau. Sejarah Cina selalu 

menyajikan kepintaran dan keuletan masyarakat Cina itu sendiri 

(http://www.anneahira.com/sejarah-china.html). Masyarakat Cina memang ulet dan pintar 

terutama dalam hal berdagang. Saat kita datang ke negara manapun di dunia, maka kita akan 

menemukan orang Cina disana dan menjadi pedagang. Menurut sejarah Cina, sebelum orang 

Eropa dan Amerika berdagang, orang Cina sudah lebih dulu berbisnis. Sebelum warga dunia 

mengenal kertas, masyarakat Cina sudah lama menggunakannya. Ketika bangsa Eropa dan 

Amerika ramai-ramai belajar filsafat, masyarakat Cina sudah menularkan ilmu tersebut 

kepada anak cucunya. 

Etnis Tionghoa dikenal karena keahlian dalam bidang usahanya. Karena sejak zaman 

nenek moyangnya kehidupan mereka di tunjang dari sektor perdagangan (Jaya, 2012). Salah 

satunya dalam perdagangan emas, dimana emas merupakan salah satu jenis komoditi yang 

paling banyak diminati untuk tujuan investasi. Di samping itu, emas juga digunakan sebagai 

standar keuangan atau ekonomi, cadangan devisa dan alat pembayaran yang paling utama di 

beberapa negara (Mubarok, 2008). 

http://www.anneahira.com/sejarah-china.htm
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Mengutip informasi dari buku Rahasia Sukses  Toko Tionghoa karya Oei (2009), 

salah satu alasan wirausaha Tionghoa memilih untuk membuka Toko Emas yaitu karena nilai 

barang memang akan ikut naik saat terjadi inflasi. Contohnya jika suatu toko emas memiliki 

emas 5 kg dan harga satu gram emas saat itu sekitar Rp 117.000. Walaupun toko emas 

tersebut tidak laku selama dua tahun pun, keuntungan yang diraih bisa beberapa kali lipat. 

Sebab, nilai emas dapat naik tak terduga hampir setiap tahun. 

Sejak kecil warga keturunan Tionghoa di Indonesia selalu diajarkan untuk tahu diri 

karena mereka merupakan kaum minoritas, sehingga dalam bertindak tidak boleh terlalu 

menonjol atau berlebihan meminta bantuan kepada orang lain. Dalam pekerjaan, masyarakat 

Tionghoa harus mampu menguasai banyak jenis pekerjaan, mulai dari yang paling mudah 

hingga yang paling sulit. Mereka menanamkan suatu ideologi bahwa setiap usaha / pekerjaan 

tidak selalu permanen, seperti layaknya roda berputar, suatu saat di atas, lain waktu di bawah. 

Modal bagi masyarakat Tionghoa bukan berupa uang saja, tapi juga berupa keterampilan, 

semangat, dan kepercayaan dari relasi, yang kesemuanya itu akan membuahkan suatu hasil 

(http://primaratihtunjungsari.blogspot.com/2014/06/etos-kerja-etnis-tionghoa-dalam.html). 

Etnis Tionghoa memiliki kekuatan ekonomi yang besar, tak lepas dari bisnis yang 

mereka jalankan. Bisnis yang dijalankan etnis Tionghoa menggunakan sistem  kemitraan. 

Kemitraan bisnis yang dibangun menguatkan mereka dalam menjalankan bisnis serta 

membantu untuk menopang dalam memajukan bisnis mereka, maka kemitraan bisnis dapat 

dimanfaatkan sebagai strategi bisnis bagi etnis Tionghoa. Bagi etnis Tionghoa hidup dalam 

hubungan kemitraan bukanlah sesuatu yang asing, karena hidup dalam kemitraan jaringan 

bisnis merupakan akar budaya etnis Tionghoa (Cahyani, 2007). 

 Berdasarkan penjelasan diatas, secara praktik penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai kemitraan dalam kekerabatan yang terjadi di kalangan 

wirausaha Tionghoa pada usaha Toko Emas. Diduga karakteristik yang akan muncul dalam 

penelitian difokuskan kepada kekuatan hubungan dan jaringan yang mendasari kemitraan 

dalam kekerabatan wirausaha Tionghoa tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menerapkan 

pengetahuan teoritis yang telah diperoleh ke dalam situasi empirik serta bagi pembaca dan 

masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai strategi 

bisnis yang terjadi yaitu kemitraan dalam kekerabatan orang Tionghoa, serta dapat dijadikan 

sebagai literatur dan referensi untuk penelitian selanjutnya.   



3 
 

Persoalan dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemitraan dalam kekerabatan wirausaha 

Tionghoa merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti karena merupakan suatu 

keunikan dimana sesama wirausaha Tionghoa yang menjual komoditi yang sama tidak 

bersaing, melainkan saling menopang satu sama lain. Maka persoalan penelitian yang akan 

diteliti adalah seperti apakah gambaran kemitraan dalam kekerabatan yang terjadi di kalangan 

wirausaha Tionghoa pada usaha Toko Emas. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Kemitraan 

Menurut Soemardjo (2004) kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dan 

usaha menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan 

berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling 

memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. Tujuan kemitraan adalah untuk 

meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya 

kelompok mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan 

kemampuan usaha kelompok usaha mandiri. 

 Lebih jauh lagi (Widihartono, 1999) melihat kemitraan sebagai konsep perekat 

koneksi atau jaringan kerja dalam menggalang sikap percaya. Menurutnya hal ini dapat 

dijadikan sebagai modal dasar dalam transaksi berbisnis. Hamilton (1996) mendefinisikan 

bahwa kemitraan adalah relasi atau koneksi yang mengacu pada hubungan pribadi yang 

penuh perasaan dan kewajiban timbal balik. 

 Waidembaum (1996:28) menyatakan bahwa kemitraan merupakan kekuatan sistem 

jaringan kerja atau bisnis yang dilandaskan kepada kesadaran seseorang bahwa ikatan 

kekeluargaan, dialek atau daerah asal yang sama memberikan dasar untuk saling 

mempercayai transaksi bisnis. 

 Kemitraan merupakan suatu hubungan jaringan yang melibatkan kepercayaan pribadi 

yang terjalin antara dua pihak sehingga timbul rasa percaya dari keduanya untuk menjalin 

sebuah kerja sama yang menguntungkan dengan cara menciptakan, memelihara dan 
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mengembangkan hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Faktor-faktor yang 

mendorong terjalinnya kemitraan yaitu (Craven 2000: 204): 

 Peluang untuk meningkatkan nilai (Value Offering) untuk konsumen. 

 Keragaman, perubahan dan resiko dalam bisnis global. 

 Adanya hubungan timbal balik. 

 Kebutuhan akan sumber daya dalam jumlah besar. 

 Keinginan memperoleh akses di pasar yang lebih luas. 

Etnis Tionghoa percaya bahwa kemitraan bukanlah sekedar hubungan yang dibuat 

untuk memperoleh keuntungan tetapi juga harus didasarkan pada hubungan atau ikatan 

emosional diantara mereka yang akan mengadakan hubungan. Kuatnya sistem kemitraan 

kerja atau bisnis yang dilandaskan kepada kesadaran orang Tionghoa bahwa ikatan 

kekeluargaan, dialek atau asal yang sama memberikan dasar untuk saling mempercayai dalam 

transaksi bisnis (Waidembaum, 1996: 28). Dengan persahabatan dan pertemanan yang 

dibangun, maka dapat dijadikan rekan dalam berbisnis dan membuat mitra diantara mereka 

lebih kuat dan luas sehingga ikatan emosional diantara merekapun sudah terbentuk. 

Kemitraan dalam Kekerabatan 

Suparlan (1982) menyatakan, kekerabatan adalah serangkaian aturan-aturan yang 

mengatur penggolongan orang-orang yang melibatkan adanya berbagai tingkat, hak dan 

kewajiban orang-orang yang sekerabat, yang membedakannya dengan orang-orang yang 

tergolong tidak sekerabat. 

Kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial 

(http://ciheliophobia.blogspot.com/2011/11/kekerabatan.html). Meyer Fortes  

mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk 

menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-

unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan 

perkawinan.  

Keluarga dan bisnis adalah dua hal yang berbeda, namun dalam usaha keluarga 

mereka menjadi satu 

(www.academia.edu/8262844/Manajemen_Keuangan_Perusahaan_Keluarga). Keluarga dan 

bisnis muncul dengan alasan yang berbeda. Fungsi pokok keluarga berhubungan dengan 

http://ciheliophobia.blogspot.com/2011/11/kekerabatan.html
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Fortes&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
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perhatian dan pendidikan anggota keluarga, sedangkan bisnis berkaitan dengan produksi dan 

distribusi barang atau jasa. Tujuan keluarga adalah pemberian kesempatan dan penghargaan 

yang sama bagi setiap anggota keluarga, bisnis bertujuan mendapat keuntungan dan 

kesejahteraan dalam hidup. 

Pegelolaan dan bisnis keluarga biasanya berdasarkan kemitraan dimana semua 

saudara maupun anak adalah mitra, dan semuanya bergiliran dalam mengurus dan menangani 

segala urusan dan mengatur pembayaran bagi masing-masing anggota dan semuanya 

mendapat bagian sesuai dengan bagiannya.   

Ketika melakukan bisnis, orang Tionghoa sangatlah menjaga hubungan baik atau 

koneksi (quan xi) dengan keluarga yang masih terlibat dalam usahanya. Dengan menjaga 

hubungan baik menjadikan salah satu elemen terpenting di dalam jaringan bisnis orang 

Tionghoa. Suatu jaringan bisnis tidak akan berkembang dan maju jika hubungan baik tidak 

diterapkan dengan baik oleh orang-orang Tionghoa yang ada di dalam jaringan bisnis 

tersebut. Dalam kenyataannya hampir seluruh jaringan bisnis yang dikembangkan oleh orang 

Tionghoa terjadi secara alamiah. Hal ini berkaitan dengan proses terciptanya jaringan bisnis 

Tionghoa. 

Ada dua kemungkinan yang dapat menghubungkan jaringan bisnis dalam 

kekerabatan. Kemungkinan pertama yaitu terdapat suatu keterikatan antar orang karena 

adanya hubungan tertentu sehingga orang-orang tersebut menciptakan suatu jaringan 

berdasarkan hubungan yang telah mereka buat. Dari sini dapat terlihat terciptanya jaringan 

bisnis karena adanya relasi atau hubungan baik yang telah terbentuk. Kemungkinan kedua 

yaitu terdapat seseorang yang berusaha masuk ke dalam jaringan bisnis kemudian setelah 

masuk ke dalamnya memanfaatkan relasi untuk kepentingan bisnisnya (Faze, 2011). 

Berikut ini akan dibahas secara mendalam mengenai kemitraan dalam kekerabatan 

wirausaha Tionghoa pada usaha Toko Emas. 

Penelitian Kemitraan Dalam Kekerabatan Wirausaha Tionghoa 

Dalam melakukan bisnis, etnis Tionghoa tidak lepas dari budaya-budaya yang telah 

mereka miliki. Nilai-nilai budaya tersebut menjadi kekuatan bisnis mereka. Yahya (2002) 

mengemukakan beberapa hal yang menjadi kekuatan bagi etnis Tionghoa dalam menjalankan 

bisnis: 
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1. Liam Sim 

Liam Sim berarti hati nurani. Liam Sim mendampingi Cing Lie menjadi prinsip utama 

dalam berdagang. Hampir semua tindakan dagang orang Tionghoa harus berdasarkan 

Liam Sim dan Cing Lie. 

2. Cing Lie 

Cing Lie berarti fairness. Keuntungan yang Cing Lie adalah keuntungan yang layak, 

membuat pembeli tidak kapok karena harga yang dijual pantas. Dan akhirnya pembeli bisa 

menjadi pelanggan tetap. Cing Lie juga berarti norma yang tidak hanya mementingkan 

keuntungan sendiri. Prinsip Cing Lie sangat penting untuk kerja sama dalam bidang bisnis 

agar menjadi langgeng. Masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Cing Lie juga 

merupakan salah satu prinsip dalam bernegosiasi. Negosiasi yang Cing Lie adalah 

negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak. 

3. Asas kekeluargaan 

Sewaktu enis Tionghoa masih belum berjumlah sebanyak seperti sekarang, semangat 

kekeluargaan dan kegotongroyongan masih sangat terlihat kental. Bahkan sikap saling 

membantu diantara saudara yang agak jauh pun masih terjaga diantara mereka. Etnis 

Tionghoa umumnya mempunyai persepsi yang positif dalam memandang etnis Tionghoa 

yang lain dalam bekerja sama dibidang bisnis. 

4. Roda berputar 

Hidup ini seperti roda berputar, kadang diatas dan kadang dibawah. Filosofi ini 

menguatkan etnis Tionghoa yang mengalami kebangkrutan dalam bisnis. Mereka menjadi 

lebih tabah, karena mereka yakin bahwa suatu saat roda akan kembali berputar keatas. 

Musibah tidak membuat mereka terlarut dalam kesedihan karena mereka yakin suatu saat 

kejayaan akan kembali kepada mereka. Filosofi ini membuat etnis Tionghoa tidak 

menangisi kesempatan yang berlalu. Bila ada kesempatan atau untung yang besar yang 

akhirnya lepas, etnis Tionghoa percaya bahwa kesempatan itu akan datang lagi. 

5. Peluang di balik ancaman 

Bila ada ancaman, maka disitu terdapat peluang. Sebuah optimisme luar biasa, sehingga 

ditengah suasana kacau etnis Tionghoa tidak diam berpangku tangan, tapi malah bisa 

mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. 

6. Percaya diri 

Pada umumnya etnis Tionghoa memiliki rasa percaya diri yang tinggi yaitu bahwa mereka 

dilahirkan sebagai etnis yang unggul. Etnis Tionghoa mempunyai persepsi bahwa mereka 
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mampu menjadi sukses terutama dalam segi finansial. Rasa percaya diri ini menimbulkan 

rasa optimisme dan daya juang yang tinggi. 

7. Bahan pembicaraan adalah Bisnis 

Saat etnis Tionghoa berkumpul, pasti yang mereka bicarakan tak jauh dari persoalan 

bisnis. Walaupun mereka bukan pelaku bisnis, namun bahan pembicaraan pasti ada yang 

menyerempet kearah bisnis. Istilah etnis Tionghoa tentang bisnis tetap dikuasai mereka 

yang sudah tidak bisa berbicara dalam bahasa Cina. Contohnya, Cwan (untung), Lie Sit 

(bunga), Cien (uang), Cwan Ciak (untungnya cukup untuk makan), hokkie, Cing Lie, Liam 

Sim, Yan o, dan sebagainya. 

Banyak keuntungan yang berhubungan dengan keterlibatan keluarga diantaranya 

mereka akan terikat erat pada bisnis dalam keadaan susah dan senang, mereka juga terkadang 

dapat mengorbankan penghasilan demi berjalannya bisnis (Rahmah, 2011). 

Berwirausaha adalah hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam kegiatan jual beli, 

yakni dimana penjual menawarkan produk yang dijualnya kepada pembeli (Mayendra, 2013). 

Wirausaha Tionghoa sangat berpengalaman, berani dan dapat memahami peluang yang 

ditawarkan pasar serta membuat jaringan bisnis (Usman, 2009). Berdagang merupakan 

budaya bagi wirausaha Tionghoa dan budaya sendiri meliputi kaidah, nilai, ajaran, teori, dan 

aturan – aturan yang membentuk dan terwujud dalam perilaku manusia. 

Adapun salah satu nilai tradisional Tionghoa yang sangat berpengaruh baik dalam 

kehidupan sosial maupun aktivitas ekonomi dimanapun mereka berada, yaitu Hopeng. Nilai 

ini merupakan kepercayaan dan mitos yang diyakini orang Tionghoa dalam menjalankan 

kehidupan dan berbagai usaha yang mereka tekuni. Melihat secara jernih nilai – nilai dalam 

praktek bisnis Tionghoa ini akan menunjukkan betapa suatu nilai kebudayaan bisa berperan 

dalam siasat ekonomi politik dan mampu menunjukkan hasil yang luar biasa. Hopeng adalah 

cara untuk menjaga hubungan baik dengan relasi bisnis. Bagi orang Tionghoa, hubungan 

dengan relasi sangat penting. Sebagian besar usaha orang Tionghoa berasal dari keluarga atau 

teman dekat. Sebagaimana ditulis Vleming (peneliti mengenai perilaku dagang masyarakat 

Tionghoa di Hindia Belanda) sebelum kemerdekaan, “Selama berabad – abad bangsa 

Tionghoa mempunyai pandangan bahwa individu adalah sebagian dari keluarga, keluarga 

bagian dari klan, dan klan merupakan bagian dari bangsa (Mayendra, 2013). Oleh karena itu, 

dapat dimengerti mengapa dalam berdagang pengusaha Tionghoa selalu bermitra dengan 

anggota keluarga dan sahabatnya.”  

Bentuk usaha perkongsian (hui) tumbuh subur di kalangan Tionghoa karena dianggap 

sebagai bentuk yang paling tepat untuk mewadahi kepentingan ekonomi keluarga, klan, atau 
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bahkan bangsa. Tujuan orang Tionghoa dalam mengepalai suatu kongsi atau perseroan adalah 

untuk menggalang kerja sama dengan sesama anggota keluarga atau kawan dekat mereka. 

Hopeng dalam hal ini berkisar seputar relasi keluarga, suku, dan bangsa (Mayendra, 2013). 

Sistem yang dianut oleh pengusaha dan pedagang Tionghoa di Indonesia, berakar kuat pada 

sistem kongsi. Kongsi adalah suatu permufakatan antara dua orang atau lebih untuk 

melakukan usaha secara bersama dengan tujuan menikmati secara bersama 

manfaat/keuntungan yang diperoleh dari usaha itu. Titik berat tujuan kongsi tersebut bagi 

masyarakat Tionghoa adalah menumbuhkembangkan kehidupan perekonomiannya 

(http://didasadariksa.wordpress.com/2010/11/02/budaya-berdagang-masyarakat-tionghoa/). 

Kongsi dilakukan antar keluarga, masyarakat sekitar, atau dengan para pejabat demi menjaga 

keamanan dan kelancaran usahanya. Hubungan saling membutuhkan ini yang dijaga oleh 

orang Tionghoa agar mereka bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan aktivitas 

ekonomi mereka. 

Etos kerja orang Tionghoa berdasar pada disiplin, bakti keluarga, toleransi besar pada 

rutinitas, dan pragmatisme yang kuat (Ch’ng, 1995:52). 

Alur ekonomi wirausahanya segera muncul dalam bentuk: (Ch’ng, 1995:55-63) 

1. Handal dan dapat dipercaya 

2. Kekuatan hubungan dan jaringan 

3. Sifat hemat 

4. Kreativitas dan inovatif 

5. Munculnya etos bisnis, etos kerja, dan etos wiraswasta dan wirausaha. 

Diduga karakteristik yang akan muncul dalam penelitian mengenai kemitraan dalam 

kekerabatan wirausaha Tionghoa pada usaha Toko Emas difokuskan kepada kekuatan 

hubungan dan jaringan. 

Quan Xi dalam Jaringan Bisnis Cina 

 Quan xi diartikan sebagai hubungan dasar dalam suatu jaringan yang dipengaruhi oleh 

hubungan pribadi. Hubungan pribadi yang dimaksud dapat didasari bermacam-macam 

hubungan kekerabatan, seperti hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan alumni 

sekolah, dan masih banyak lagi yang dapat dijadikan dasar quan xi (Faze, 2011). 

http://didasadariksa.wordpress.com/2010/11/02/budaya-berdagang-masyarakat-tionghoa/
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 Quan xi mengacu pada koneksi dalam suatu hubungan pribadi yang berisi kewajiban 

besama dalam hubungan bisnis (Luo, 2000). Quan xi lebih mengacu pada fenomena budaya 

(Yeung dan Tung: 1996, dalam disertasi Js. Drs. Ongky Setio Kuncono). Fenomena budaya 

bisnis Tionghoa yang dijalankan dalam hubungan kekerabatan dapat ditemui dimanapun di 

penjuru dunia. Fenomena jaringan bisnis kekerabatan Tionghoa ini bahkan menjadi kekuatan 

ekonomi dunia terbesar yang ke-empat setelah Amerika Utara, Jepang dan Eropa (Kao, 

1995). Bisnis semacam ini terbentuk melalui proses berbagi suatu budaya yang dimiliki 

bersama serta bekerja di dalam suatu jaringan hubungan kewirausahaan.  

Wirausaha Tionghoa perantauan yang ada di Asia Tenggara sangat memperhatikan 

quan xi. Di beberapa negara, orang Tionghoa hanya memiliki keleluasaan untuk berkembang 

hanya di sektor ekonomi. Hal ini menyebabkan orang-orang Tionghoa ini kemudian 

berkembang dan menguasai sektor ekonomi di beberapa negara tersebut. Melalui quan xi, 

semua wirausaha Tionghoa dapat terhubung meskipun berbeda negara. Wirausaha Tionghoa 

di Indonesia dapat memiliki quan xi dengan wirausaha Tionghoa yang berasal dari Malaysia. 

Hal ini menunjukan bahwa jaringan bisnis dengan quan xi di dalamnya dapat menembus 

batas wilayah mana pun. Di sinilah keunggulan jaringan bisnis Tionghoa yang dapat 

mengembangkan sayapnya lintas negara bahkan lintas benua. 

Hubungan keluarga dengan menjadikan nama marga sebagai pemersatu merupakan 

bentuk quan xi yang paling umum terjadi di antara wirausaha Tionghoa (Faze, 2011). 

Biasanya orang-orang Tionghoa yang memiliki nama marga yang sama kemudian 

membentuk suatu jaringan bisnis dan di dalam jaringan bisnis tersebut terjadi interaksi. 

Umumnya orang Tionghoa sangat menggenggam erat rasa persaudaraannya. Nama marga 

mempererat persatuan dan amat membuka peluang kerja sama. Tak heran apabila orang 

Tionghoa hanya mempercayakan usahanya kepada bangsa dan keluarganya sendiri. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian deskriptif, menurut Sukmadinata 

(2011), menjelaskan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena 

buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. 
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Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi 

(Ruslan, 2003). Dalam hal ini, data primer yang dikumpulkan diperoleh secara langsung dari 

wawancara langsung dengan pemilik Toko Emas Gunung Mas, pemilik Toko Emas Mirah 

Mangga Dua, pemilik Toko Emas Mirah Senen dan pemilik Rose Jewelry. 

Satuan Analisis dan Satuan Pengamatan 

 Satuan analisis adalah suatu keberadaan atau populasi yang tentangnya dibuat suatu 

kesimpulan (Ihallauw, 2003). Sedangkan satuan pengamatan adalah kelompok atau sumber 

data atau informasi (Ihallauw, 2003). Dalam penelitian ini satuan analisis yang digunakan 

adalah kelompok yang mempunyai hubungan kekerabatan. Sedangkan satuan pengamatan 

adalah individu pengusaha yang menjadi anggota kekerabatan. 

Teknik Analisis 

Teknik analisis menunjukan cara pengolahan dan pembahasan data yang diperoleh 

dari penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 

deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta atau sifat-sifat obyek 

tertentu (Kriyantono,2007,hal.69). Dalam hal ini peneliti berusaha menggambarkan dan 

meringkaskan berbagai kondisi atau situasi mengenai kemitraan dalam kekerabatan yang 

terjadi pada Toko Emas Gunung Mas, Toko Emas Mirah Mangga Dua, Toko Emas Mirah 

Senen dan Rose Jewelry. 

 

4. PEMBAHASAN 

Gambaran Obyek 

Obyek yang diteliti adalah Toko Emas Gunung Mas, Toko Emas Mirah Mangga Dua, 

Toko Emas Mirah Senen dan Rose Jewelry. Toko Emas Gunung Mas dan Toko Emas Mirah 

Mangga Dua berlokasi di Mangga Dua Square, Toko Emas Mirah Senen berlokasi di Pasar 

Senen, sedangkan Rose Jewelry berlokasi di ITC Cempaka Mas. Penelitian ini di fokuskan 

pada hubungan kekerabatan sedarah (keluarga) yang dilandasi adanya kekuatan hubungan 



11 
 

atau jaringan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara penulis berikut 

adalah uraian singkat mengenai sejarah singkat dan perkembangan perusahaan, serta 

gambaran kemitraan dalam kekerabatan wirausaha Tionghoa pada usaha Toko Emas. 

Sejarah Singkat dan Perkembangan Perusahaan 

Pada tahun 1982, Wong Tjok Pin dan adiknya (WSH) mendirikan Toko Emas Mirah 

Senen yang berlokasi di Pasar Senen. Usaha tersebut didirikan dengan modal milik Wong 

Tjok Pin sebesar 60% dan modal WSH sebesar 40% dengan pembagian keuntungan 50:50, 

ini menunjukkan bahwa semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan terlihat masih sangat 

kental. Bahkan sikap membantu antar saudara pun masih terjaga. Sistem yang dianut oleh 

pengusaha Tionghoa berakar kuat pada sistem kongsi. Kongsi adalah suatu permufakatan 

antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha secara bersama dengan tujuan menikmati 

secara bersama manfaat / keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut 

(http://didasadariksa.wordpress.com/2010/11/02/budaya-berdagang-masyarakat-tionghoa/). 

Titik berat tujuan kongsi tersebut adalah menumbuhkembangkan kehidupan perekonomian. 

Seiring berjalannya waktu pada akhir tahun 2006 muncul desas-desus bahwa Pasar Senen 

akan dibongkar oleh pengelolanya. Kemudian Wong Tjok Pin mencari tempat yang sekiranya 

lebih menjanjikan untuk berdagang, yaitu di Mangga Dua Square dimana tempat tersebut 

merupakan tempat yang strategis dan mudah dijangkau karena dekat dengan pusat kota, hotel, 

dan merupakan pusat perbelanjaan yang cukup lengkap. 

Pada saat Toko Emas Mirah akan berpindah tempat di Mangga Dua Square, WSH 

merasa keberatan karena dirasa sudah memiliki banyak pelanggan. Oleh karena itu, WSH 

tetap meneruskan Toko Emas Mirah Senen, sedangkan Wong Tjok Pin mulai membuka Toko 

Emas Mirah di Mangga Dua Square. 

“... saya ya tadinya diajak kakak saya disuruh pindah aja, tapi kok saya ngrasa 

sayang soalnya udah banyak pelanggan. Jadi pikir saya biarin aja toko yang di Senen 

saya yang nerusin...” ujar WSH saat ditanya mengenai alasan mengapa ingin tetap 

meneruskan Toko Emas Mirah Senen. 

Walaupun sudah berbeda tempat dengan Wong Tjok Pin namun hubungan bisnis tetap 

terjalin dengan cara saling melengkapi satu sama lain dan menetapkan harga emas secara 

kekeluargaan. 

http://didasadariksa.wordpress.com/2010/11/02/budaya-berdagang-masyarakat-tionghoa/
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 Menurut WSH, Wong Tjok Pin merupakan seorang wirausaha yang ulet, bijaksana 

dan penyayang keluarga. Meskipun Toko Emas Mirah Senen dulunya didirikan dengan 60% 

modal milik Wong Tjok Pin, namun sekarang Wong Tjok Pin sudah tidak 

mempermasalahkan lagi, karena ketika ditanya mengenai Toko Emas Mirah Senen, Wong 

Tjok Pin mengatakan: 

“... ya nggak apa-apa, namanya juga usaha. Itung-itung dulu saya bantu bukain 

usaha buat adik saya.” 

Wong Tjok Pin juga selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa keluarga harus 

dinomorsatukan, karena kepada siapa lagi kita akan meminta bantuan jika tidak kepada 

keluarga sendiri. Semenjak Wong Tjok Pin membuka Toko Emas Mirah di Mangga Dua 

Square, anak pertamanya yang bernama Lung-lung membantu bekerja di tokonya untuk 

belajar cara mengelola dan menjalankan sebuah usaha Toko Emas. Pada tahun 2008 Lung-

lung sudah dapat membuka toko sendiri yaitu Rose Jewelry yang berada di ITC Cempaka 

Mas. Toko tersebut merupakan toko yang dimodali oleh ayahnya. 

Serupa dengan Lung-lung, Wong Frenky yang merupakan anak kedua dari Wong 

Tjok Pin dulunya juga membantu bekerja di toko ayahnya. Baru pada tahun 2012 Frenky 

membuka Toko Emas yang bernama Toko Emas Gunung Mas, lokasinya di Mangga Dua 

Square hanya berbeda tiga toko dari toko milik Wong Tjok Pin. Toko Emas Gunung Mas 

didirikan dengan menggunakan modal milik Frenky sendiri. Menurut Wong Tjok Pin 

memiliki kemampuan untuk memelihara dan mengembangkan jaringan dalam sebuah 

hubungan keluarga dan bisnis merupakan modal utama dalam berbisnis. 

“…modal uang harus ada, pengetahuan berdagang adalah penting, kemampuan 

negosiasi perlu, keterampilan administratif juga perlu. Namun akhirnya relasi yang 

terpelihara dengan baik merupakan hal yang paling memungkinkan sebuah usaha 

untuk berkembang…” ujar Wong Tjok Pin. 

Pada saat ditanya alasan berdagang emas, Wong Tjok Pin dan WSH mengatakan 

bahwa kebutuhan orang akan perhiasan masih cukup tinggi. 

“ ...iya kan kebutuhan orang-orang akan perhiasan emas bisa dibilang masih cukup 

tinggi. Nggak ada ruginya jualan emas, karena rata-rata harganya masih bisa stabil 

dari tahun ke tahun walaupun bisa naik turun ...” ujar Wong Tjok Pin. 
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Sependapat dengan ayahnya, Lung-lung juga mengatakan bahwa berdagang emas 

sangat menguntungkan. 

“.. harga emas kan hampir naik setiap tahunnya. Biarpun pernah turun namun masih 

bisa stabil lah dan tetap menguntungkan...” 

Sedikit berbeda dengan ayah dan kakaknya, Frenky menjelaskan bahwa dirinya 

pernah bekerja pada suatu perusahaan. Namun menurutnya, gajinya tidak seberapa. 

“... hehe dulunya sempat kerja kantoran, tapi gajinya nggak seberapa. Lagian kalau 

emas harganya dari tahun ke tahun tetap stabil. Juga kebutuhan orang-orang akan 

perhiasan emas masih cukup tinggi...” 

 Melalui kekerabatan keluarga Wong terbentuk kemitraan dalam kekerabatan dalam 

menjalani usaha toko emas dan pemeliharaan hubungan dengan keluarga berdasarkan 

kekuatan hubungan dan jaringan yang dimiliki oleh keluarga Wong. Mereka saling 

melengkapi satu sama lain dan saling merekomendasikan toko kerabat kepada pembeli. 

“ ...saling memback-up lah pokoknya. Jadi kalau dibilang bersaing sih enggak. 

Malah biasa orang yang belanja di masing-masing toko itu suka di recommend untuk 

belanja di toko yang satu lagi. Siapa tahu dia akan belanja sekali lagi ...” (Wong 

Frenky, Pemilik Toko Emas Gunung Mas) 
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Keterangan : 

 

 :  Tidak memiliki toko emas (Pria) 

 :  Tidak memiliki toko emas (Wanita) 

 :  Memiliki toko emas dan memiliki hubungan mitra bisnis (Pria) 

 :  Memiliki toko emas dan  memiliki hubungan mitra bisnis (Wanita) 

 :  Memiliki toko emas namun tidak memiliki hubungan mitra bisnis 
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Sejarah Singkat dan Perkembangan Usaha 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

: : Alur sejarah perkembangan usaha 

: Adanya hubungan kemitraan dalam kekerabatan. 

Merintis usaha (1982) 

Toko Emas Mirah Senen 

Wong Tjok Pin   60% 

WSH     40% 

Menjalankan usaha 

(1982-2007) 

Wong Tjok Pin + WSH 

Melanjutkan usaha 

(2007-sekarang) 

WSH 40% + pemberian 

dari Wong Tjok Pin 60% 

Merintis usaha baru (2007) 

Toko Emas Mirah 

Mangga Dua 

Wong Tjok Pin 100% 

Menjalankan usaha + 

pemagangan anak 

(2008, Lung-lung) 

Wong Tjok Pin + Lung-lung 

Merintis usaha baru (2008) 

Rose Jewelry 

Wong Tjok Pin 100% 

diserahkan pada Lung-lung 

Melanjutkan usaha 

(2008-2012) 

Wong Tjok Pin 

Menjalankan usaha + 

pemagangan anak 

(2012, Wong Frenky) 

Wong Tjok Pin + Wong Frenky 

Merintis usaha baru(2012) 

Toko Emas Gunung Mas 

Wong Frenky 100% 

Melanjutkan usaha 

(2012-sekarang) 

Wong Tjok Pin 
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Faktor-Faktor yang Mendorong Adanya Kemitraan dalam Kekerabatan Wirausaha 

Tionghoa 

Toko Emas Mirah Mangga Dua, Toko Emas Mirah Senen, Toko Emas Gunung Mas 

dan Rose Jewelry merupakan usaha yang menerapkan kemitraan dalam kekerabatan. Hal ini 

dapat dilihat dalam melakukan penciptaan, pengembangan, dan pemeliharaan hubungan 

dengan kerabat. Mereka menggunakan kemitraan dalam kekerabatan karena memiliki 

pertimbangan sebagai berikut: 

 Kesamaan komoditi. 

Kemitraan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan, memelihara dan 

mengembangkan hubungan jangka panjang yang baik. Hubungan jangka panjang tersebut 

akan terbentuk jika suatu usaha mampu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan para pelanggan serta memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan 

tersebut. Hamilton (1996) mendefinisikan bahwa kemitraan adalah relasi atau koneksi 

yang mengacu pada hubungan pribadi yang penuh perasaan dan kewajiban timbal balik. 

“... jadi semisal di toko saya habis stok perhiasan model x, kemudian di toko frenky 

masih ada stok, terkadang saya ambil dari tempat frenky. Begitu juga sebaliknya, 

karena kebetulan kan tempat saya dan frenky dekat. Kalau sama lung-lung kadang 

juga ada ambil dari tempat saya, tapi karena tempat kita agak jauh jadi pastinya 

nggak sesering saya dan frenky...” (Wong Tjok Pin, Pemilik Toko Emas Mirah 

Mangga Dua) 

Wong Tjok Pin menjelaskan bahwa pada saat melakukan transaksi bisnis dengan 

kerabat yang berupa pemesanan barang, pengecekan persedian barang yang pada akhirnya 

berujung pada pengiriman barang, bukti pemesanan dan pengiriman barang yang telah 

diterima oleh kerabat akan dikumpulkan menjadi satu yang kemudian akan direkap pada 

akhir bulan. Bukti pemesanan dan pengiriman berupa bon. 

 Adanya hubungan darah (keturunan). 

Menurut Craven (2000:204), salah satu faktor yang mendorong terjalinnya kemitraan 

yaitu keinginan memperoleh akses di pasar yang lebih luas. Masing-masing toko 

merekomendasikan toko kerabatnya kepada para pembeli. Frenky, pemilik Toko Emas 

Gunung Mas mengatakan bahwa pembeli yang sudah memiliki hubungan baik dengan 
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sebuah toko akan mengulang kembali untuk melakukan transaksi dan hal itu berakibat 

pada peningkatan jumlah penjualan. 

“... jika dalam suatu bisnis sudah ada hubungan baik, teman-teman akan menjadi 

sungkan kalau mereka membeli atau berpindah ke penjual yang lain dan pasti akan 

membeli ke tempat kita ...” (Wong Frenky, Pemilik Toko Emas Gunung Mas) 

Adanya kepercayaan bahwa hubungan bisnis bukanlah sekedar hubungan yang dibuat 

untuk memperoleh keeuntungan belaka, tetapi juga harus didasarkan pada hubungan atau 

ikatan emosional antara kedua belah pihak. Toko Emas Gunung Mas, Toko Emas Mirah 

Mangga Dua, Toko Emas Mirah Senen dan Rose Jewelry sadar bahwa kekerabatan dalam 

keluarga merupakan salah satu faktor penting yang mendukung berjalannya sebuah usaha. 

Jadi keluarga harus dipelihara tanpa mengesampingkan faktor-faktor keuntungan yang 

juga penting dalam menjalankan setiap usaha. Banyak keuntungan yang berhubungan 

dengan keterlibatan keluarga diantaranya mereka akan terikat erat pada bisnis dalam 

keadaan susah dan senang, mereka juga terkadang dapat mengorbankan penghasilan demi 

berjalannya bisnis (Rahmah, 2011) 

 Kesepakatan dalam penetapan harga. 

Salah satu faktor yang mendorong diterapkannya kemitraan dalam kekerabatan yaitu 

untuk meminimalkan persaingan. Hal ini secara tidak langsung memberikan pandangan 

bahwa tanpa adanya jaringan bisnis dapat membuat persaingan yang tidak sehat. Hal itu 

bisa terjadi karena antar usaha akan berusaha mematikan satu sama lain, apalagi bagi 

usaha yang bergerak dalam bidang yang sama. Dengan adanya kemitraan maka hubungan 

baik terbentuk dan persaingan dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan adanya 

pengontrolan harga, maka perang harga antara sesama anggota jaringan tersebut dapat 

ditekan seminimal mungkin, sehingga tidak merugikan satu sama lain. Contohnya, pemilik 

Toko Emas Mirah Mangga Dua, Toko Emas Mirah Senen, Rose Jewelry dan Toko Emas 

Gunung Mas selalu berdiskusi jika ada issue bahwa harga emas akan mengalami kenaikan. 

Diskusi itu membicarakan harga emas yang akan dijual. Melalui pertemuan tersebut, 

mereka akan sepakat dengan harga yang telah ditetapkan bersama, jadi otomatis harga per 

gram emas yang akan dijual pun bisa sama, sehingga tidak ada alasan  untuk saling 

menjatuhkan melalui perang harga. Secara tidak langsung kemitraan dalam kekerabatan 

memberikan pengarahan dan penetapan harga yang berlaku, sehingga hal ini dapat 
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menguntungkan pembeli maupun penjual. Dengan adanya persaingan yang sehat maka 

usaha yang dijalankan pun akan berjalan dengan lancar. 

”... untuk harga kita dagang perhiasan emas mah pasti patokan dari modal atau 

harga pasarannya. Seandainya masih bisa jual ya jual, pokoknya kalau harga masih 

masuk ya jual. Kecuali ada beberapa barang yang langka dan modelnya bagus itu 

harga bisa ditahan. Setiap ada kenaikan harga pasti kita omongin dulu satu sama 

lain, sharing harga emas lah. Tapi overall empat toko kita enggak saling takut 

kehilangan pelanggan sih ...” (Wong Tjok Pin, Pemilik Toko Emas Mirah) 

Proses Terbentuknya  Kemitraan Dalam Kekerabatan Wirausaha Tionghoa 

Proses terbentuknya kemitraan dalam kekerabatan wirausaha Tionghoa dilandasi 

dengan adanya internalisasi nilai-nilai yang meliputi: 

a. Nilai kekeluargaan 

Pada mulanya etnis Tionghoa dalam menjalin hubungan bisnis lebih percaya pada 

pelaku bisnis sesama etnis Tionghoa. Hal ini terjadi karena adanya ikatan yang kuat 

diantara mereka, dan adanya rasa senasib sepenanggungan sebagai perantau dinegeri orang 

dan sama-sama memiliki nenek moyang yang sama. 

Menurut Kao (Waidembaum 1996:53), wirausaha Tionghoa memiliki keyakinan 

dalam hidup berbisnis. Salah satu keyakinan itu yaitu keyakinan bahwa orang yang dapat 

dipercaya hanyalah anggota keluarga. Jadi anggota keluarga merupakan harta yang sangat 

penting bagi mereka. 

Etnis Tionghoa sangat menghormati tradisi-tradisi yang diwariskan dari nenek 

moyang mereka. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai perayaan-perayaan dalam 

kehidupan sosial mereka. Perayaan-perayaan ini berfungsi untuk menghormati para 

leluhur dan sebagai upaya untuk selalu mengingatkan etnis Tionghoa tentang makna 

ajaran tersebut. Dengan adanya perayaan-perayaan ini, mereka kembali diingatkan tentang 

kebersamaan dan rasa solidaritas sosial diantara mereka. Rasa kebersamaan, saling 

menghargai, dan saling menghormati membuat terbentuknya rasa percaya yang tinggi 

terhadap anggota keluarga. Kondisi seperti ini menyebabkan etnis Tionghoa lebih percaya 

kepada keluarganya sendiri daripada orang lain. 
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Kondisi diatas terjadi karena adanya pengaruh dari ajaran konfisius yang 

mengajarkan: 

“... Jangan langsung mempercayai setiap orang yang bukan anggota keluarga, 

kecuali anda mengenalnya secara pribadi ...” 

Ajaran itu mengakar dalam kehidupan etnis Tionghoa yang akhirnya terimplikasi 

dalam kehidupan mereka, bahkan dalam kehidupan bisnis mereka. Demikian juga dengan 

pemilik Toko Emas Mirah yang secara tidak sadar terpengaruh oleh ajaran tersebut. Dia 

tidak tahu dari mana asal ajaran tersebut, namun orang tuanya dulu sering mengajarkan 

kepadanya bahwa keluarga harus dinomorsatukan, karena kepada siapa lagi kita akan 

meminta bantuan jika tidak kepada keluarga. Jadi pemilik Toko Emas Mirah Mangga Dua, 

Toko Emas Mirah Senen, Toko Emas Gunung Mas dan Rose Jewelry begitu mempercayai 

keluarganya, termasuk dalam urusan bisnis. 

Jadi pemilik Toko Emas Mirah Mangga Dua, Toko Emas Mirah Senen, Toko Emas 

Gunung Mas dan Rose Jewelry begitu mempercayai keluarganya, termasuk dalam urusan 

bisnis. Oleh karena itu dalam usahanya mereka bermitra dengan cara saling melengkapi 

satu sama lain, contohnya dalam pengadaan barang. Apabila salah satu dari mereka ada 

yang mengambil barang dari toko kerabat,  kemudian akan direkap setiap akhir bulan. 

Bukti pemesanan dan pengiriman berupa bon. Sistem pengambilan barang melalui proses 

pemesanan, pengecekan stok, kemudian dapat dikirim ke toko kerabat.  

Dari sini dapat dilihat bahwa melalui kemitraan yang terjalin dapat menggambarkan 

bahwa semangat kekeluargaan masih terlihat sangat jelas dan sikap membantu antar 

saudara pun masih terjaga satu sama lain. Seperti yang dikemukakan oleh Waidembaum 

(1996:28) bahwa kemitraan merupakan kekuatan sistem jaringan kerja atau bisnis yang 

dilandaskan kepada kesadaran seseorang bahwa ikatan kekeluargaan, dialek atau asal yang 

sama memberikan dasar untuk saling mempercayai transaksi bisnis, 

b. Nilai bisnis 

Hubungan baik dengan kerabat harus selalu dibina supaya hubungan timbal balik 

tetap dapat berjalan lancar. Seperti yang terjadi pada Toko Emas Mirah Mangga Dua, 

Toko Emas Senen, Toko Emas Gunung Mas dan Rose Jewelry, yaitu: 
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 Dengan saling merekomendasikan masing-masing toko kepada pembeli. Dijelaskan 

oleh Frenky, mereka tidaklah bersaing melainkan saling merekomendasikan toko 

kerabat kepada pembeli karena menjaga relasi merupakan poin penting dalam 

melakukan bisnis. 

 Mengadakan pertemuan untuk berdiskusi jika ada issue bahwa harga emas akan 

mengalami kenaikan. Diskusi itu membicarakan harga emas yang akan dijual. Melalui 

pertemuan tersebut, mereka akan sepakat dengan harga yang telah ditetapkan 

bersama, jadi otomatis harga per gram emas yang akan dijual pun bisa sama, sehingga 

tidak ada alasan  untuk saling menjatuhkan. 

 “... karena kita sudah saling mengenal dengan baik, maka kita berani untuk menjadi 

pendukung satu sama lain tanpa menggunakan kontrak hitam diatas putih...” (Lung-

lung, Pemilik Rose Jewelry) 

Menurut Craven (2000:204), salah satu faktor yang mendorong terjalinnya kemitraan 

yaitu keinginan memperoleh akses di pasar yang lebih luas. Dengan adanya kemitraan 

dalam kekerabatan melalui promosi dari mulut ke mulut dan juga melalui adanya 

pengarahan dan penetapan harga yang berlaku, maka persaingan bisnis dapat ditekan 

seminimal mungkin. Hal ini akan menimbulkan persaingan yang sehat sehingga usaha 

yang dijalankan pun akan berjalan dengan lancar. 

c. Pewarisan 

Toko Emas Mirah Senen didirikan menggunakan modal milik Wong Tjok Pin sebesar 

60% dan modal milik WSH sebesar 40% dengan pembagian keuntungan 50:50. Namun 

sekarang Wong Tjok Pin telah mewariskan Toko Emas Mirah Senen kepada WSH. 

Walaupun Wong Tjok Pin dan WSH sudah berbeda tempat namun hubungan bisnis tetap 

terjalin dengan saling melengkapi satu sama lain dan menetapkan harga emas secara 

kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Wong saling menopang satu sama 

lain terlihat dari semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan terlihat masih sangat 

kental bahkan sikap membantu antar saudara pun masih terjaga. Seperti yang dikatakan 

Faze (2011) bahwa hubungan keluarga dengan menjadikan nama marga sebagai pemersatu 

merupakan bentuk quan xi yang paling umum terjadi di antara wirausaha Tionghoa. 
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Proses pewarisan dari Wong Tjok Pin kepada kerabat dari waktu ke waktu, ada proses 

belajar dari kerabat yang satu dengan yang lain. Dalam proses belajar tersebut muncul 

harga diri dan keinginan beraktualisasi diri yang ditunjukkan oleh realisasi mendirikan 

usaha sendiri (Lung-lung) serta memodali dan mendirikan usaha sendiri (Wong Frenky). 

Dilihat dari hubungan kekerabatan yang ada, keluarga Wong sangat profesional dalam 

bidang pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari proses pewarisan suatu bisnis melalui proses 

magang dari generasi ke generasi hingga menjalankan dan mengelola bisnis tersebut 

sendiri. Selain itu keluarga Wong juga dapat bermitra dan saling mempercayai anggota 

keluarga satu sama lain dalam menjalani bisnis yang mereka miliki. 

Menurut Hamilton (1996), kemitraan adalah relasi atau koneksi yang mengacu pada 

hubungan pribadi yang penuh perasaan dan kewajiban timbal balik. Kemitraan yang 

terjadi pada etnis Tionghoa sangat menguatkan dan mengembangkan usaha mereka. 

Kemitraan itu sendiri terbentuk dari dua unsur, yaitu : 

1. Unsur Ekonomi 

Disebutkan Craven (2000), salah satu faktor yang mendorong terjalinnya 

kemitraan adalah keinginan memperoleh akses pasar yang lebih luas, yaitu dengan 

cara saling merekomendasikan toko masing-masing kerabat. Dengan saling 

merekomendasikan toko masing-masing kerabat maka pembeli akan menjadi tahu dan 

pembeli juga dapat mengulang kembali untuk melakukan transaksi, karena pembeli 

yang sudah memiliki hubungan baik akan menjadi sungkan apabila berpindah ke toko 

lain. Kemudian saling melengkapi dalam pengadaan barang sehingga mereka tidak 

bersaing melainkan justru bekerja sama melengkapi satu sama lain dan berkembang 

bersama. Selain itu dengan adanya penetapan harga maka akan dapat menguntungkan 

Wong Tjok Pin 

WSH (2007) 

1. Kemampuan 

kewirausahaan 

2. Pasar 

3. Modal 

4. Perusahaan 

Lung-lung (2008) 

1. Kemampuan 

kewirausahaan 

2. Pasar 

3. Modal 

 

Wong Frenky (2012) 

1. Kemampuan 

kewirausahaan 

2. Pasar 
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penjual maupun pembeli dan juga dapat meminimalkan persaingan di antara 

wirausaha Tionghoa. 

2. Unsur Perasaan 

Dalam melakukan bisnis orang Tionghoa selalu menjaga hubungan baik (quan 

xi) dengan mitranya, dimana dalam bisnisnya biasanya mereka bermitra dengan 

saudara ataupun anak mereka. Selain menjaga quan xi, bisnis orang Tionghoa juga 

berjalan berdasarkan hati nurani (liam sim), karena hampir semua tindakan dagang 

orang Tionghoa harus berdasarkan liam sim. Prinsip cing lie (fairness) juga sangat 

penting dalam kemitraan bisnis orang Tionghoa supaya bisnis yang dijalankan 

menjadi langgeng, karena dengan adanya cing lie maka masing-masing pihak tidak 

merasa dirugikan. Dengan adanya hubungan saling percaya, saling membantu satu 

sama lain, menjaga hubungan dengan baik (quan xi) dan juga berdasarkan prinsip 

liam sim dan cing lie dalam berdagang, maka kemitraan dalam kekerabatan dapat 

terbentuk dan terjalin dengan baik. 

 Hubungan keluarga dengan menjadikan nama marga sebagai pemersatu merupakan 

bentuk quan xi yang paling umum terjadi di antara wirausaha Tionghoa (Faze, 2011). 

Biasanya orang-orang Tionghoa yang memiliki nama marga yang sama kemudian 

membentuk suatu jaringan bisnis. Salah satu alasan mengapa orang Tionghoa hanya 

mempercayakan usahanya kepada keluarganya sendiri, karena pada umumnya orang 

Tionghoa sangat menggenggam erat rasa persaudaraannya. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan sebuah model (mini teori) yang 

memuat keterkaitan antar variabel yang relevan pada kemitraan usaha dalam kekerabatan 

sebagai berikut : 

Variabel-variabel dalam Proses Terbentuknya Kemitraan dalam Kekerabatan 

Unsur Ekonomi 

 

 

 

 

  

 

 

 

Unsur Perasaan 

Keterangan : 

 : Unsur ekonomi yang mendorong terbentuknya kemitraan 

 : Unsur perasaan yang mendorong terbentuknya kemitraan 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Faktor-faktor yang mendorong adanya kemitraan dalam kekerabatan yaitu: 

 Toko Emas Mirah Mangga Dua, Toko Emas Mirah Senen, Toko Emas Gunung Mas dan 

Rose Jewelry saling melengkapi. 

 Toko akan mendapatkan keuntungan berupa peningkatan penjualan. 

 Meminimalkan persaingan diantara wirausaha Toko Emas. 

Kemitraan Bisnis 

dalam Kekerabatan 

Akses pasar 

yang lebih luas 

Kesamaan 

komoditi 

Penetapan 

harga 

Liam Sim Cing Lie Quan Xi 
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Adapun proses terbentuknya kemitraan dalam kekerabatan Toko Emas Mirah Mangga Dua, 

Toko Emas Mirah Senen, Toko Emas Gunung Mas dan Rose Jewelry dilandasi oleh 

internalisasi nilai-nilai yang meliputi: 

 Nilai kekeluargaan. Dimana dalam usahanya mereka bermitra dengan cara saling 

melengkapi satu sama lain, contohnya dalam pengadaan barang. Apabila salah satu dari 

mereka ada yang mengambil barang dari toko kerabat,  kemudian akan direkap setiap 

akhir bulan. Dari sini dapat dilihat bahwa melalui kemitraan yang terjalin dapat 

menggambarkan bahwa semangat kekeluargaan keluarga Wong masih terlihat sangat jelas 

dan sikap membantu antar saudara pun masih terjaga satu sama lain 

 Nilai bisnis. Adanya promosi dari mulut ke mulut antar kerabat dan juga adanya 

kesepakatan dalam menentukan harga jual emas menjadikan Toko Emas Mirah Mangga 

Dua, Toko Emas Mirah Senen, Toko Emas Gunung Mas dan Rose Jewelry tidak bersaing 

melainkan justru saling menopang satu sama lain. Dengan adanya kemitraan dalam 

kekerabatan maka bisnis yang dijalankan pun akan berjalan dengan lancar tanpa adanya 

persaingan. 

 Pewarisan. Adanya pewarisan Toko Emas Mirah Senen oleh Wong Tjok Pin kepada WSH 

menunjukkan bahwa keluarga Wong saling menopang satu sama lain terlihat dari 

semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan terlihat masih sangat kental bahkan sikap 

membantu antar saudara pun masih terjaga. Dimana dalam proses pewarisan muncul harga 

diri dan keinginan beraktualisasi diri dan hal-hal yang diwariskan yaitu kemampuan 

kewirausahaan, pasar, modal dan perusahaan. 

Dilihat dari hubungan kekerabatan yang ada, keluarga Wong sangat profesional dalam 

bidang pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari pengenalan suatu bisnis melalui proses magang 

dari generasi ke generasi hingga menjalankan dan mengelola bisnis tersebut sendiri. Selain 

itu keluarga Wong juga dapat bermitra dan saling mempercayai anggota keluarga satu sama 

lain dalam menjalani bisnis yang mereka miliki. 

Implikasi Teoritis 

Implikasi teori berhubungan dengan sumbangan penelitian bagi ilmu pengetahuan. Implikasi 

teori yang dapat ditarik dari analisis adalah: 

Penerapan quan xi yang diartikan sebagai hubungan dasar dalam suatu jaringan yang 

dipengaruhi oleh hubungan pribadi. Hubungan pribadi yang dimaksud dapat didasari 
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bermacam-macam hubungan kekerabatan, seperti hubungan keluarga, hubungan pertemanan, 

hubungan alumni sekolah, dan masih banyak lagi yang dapat dijadikan dasar quanxi (Faze, 

2011). Quan xi adalah ikatan-ikatan manusia yang bersifat pribadi, khas, non ideologis yang 

didasarkan pada kesamaan identifikasi, seperti kekerabatan, kesamaan daerah asal-usul, tahun 

kelahiran, pendidikan, dan sebagainya. Penelitian dilapangan membuktikan bahwa penerapan 

kemitraan dalam kekerabatan wirausaha Tionghoa terbentuk karena adanya kepercayaan 

pribadi dan kejujuran diantara orang yang mengadakan hubungan yang melandasi kekuatan 

jaringan kerja sama. 

Saran 

Teori yang ada menjelaskan tipe kemitraan dalam kekerabatan bahwa: 

1. Penelitian ini mendukung teori Faze bahwa hubungan keluarga dapat mempengaruhi 

kekuatan jaringan kerja sama, karena akan timbul perasaan untuk saling membantu satu 

sama lain, rasa terima kasih dan masing-masing merasa memiliki tanggung jawab dalam 

melakukan kerja sama dalam penjualan. 

2. Dalam melakukan bisnis orang Tionghoa selalu menjaga hubungan baik dengan mitranya 

(quan xi), dimana dalam bisnisnya biasanya mereka bermitra dengan saudara ataupun anak 

mereka. Selain menjaga quan xi, bisnis orang Tionghoa juga berjalan berdasarkan hati 

nurani (liam sim), karena hampir semua tindakan dagang orang Tionghoa harus 

berdasarkan liam sim. Prinsip cing lie (fairness) juga sangat penting dalam kemitraan 

bisnis orang Tionghoa supaya bisnis yang dijalankan menjadi langgeng, karena dengan 

adanya cing lie maka masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Dengan adanya 

hubungan saling percaya, saling membantu satu sama lain dan juga berdasarkan prinsip 

liam sim dan cing lie dalam berdagang, maka kemitraan dalam kekerabatan dapat terjalin 

dengan baik. 

3. Penelitian ini menjelaskan proses kemitraan dalam kekerabatan wirausaha Tionghoa pada 

usaha toko emas. Kelemahannya adalah penelitian ini berupa studi kasus di dalam satu 

keluarga besar sehingga kemitraan dalam kekerabatan merupakan hal yang biasa terjadi. 

Usulan penelitian yang akan datang yaitu penelitian dapat dilakukan pada kekeluargaan 

atau kekerabatan dalam satu marga atau juga satu suku. 
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HASIL WAWANCARA 

 

Subyek 1 : Wong Tjok Pin, Pemilik Toko Emas Mirah Mangga Dua 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Toko Emas Mirah Mangga Dua? 

Pada awalnya Toko Emas Mirah ini buka di Pasar Senen. Dulunya buka bareng adik 

saya, modalnya 60:40. Tapi pada akhir tahun 2006 dengar adanya desas-desus kalau Pasar 

Senen mau dibongkar sama pengelolanya. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, 

yang namanya ‘dibongkar’ itu biasanya bukan hanya diberi peringatan, tetapi bisa tiba-tiba 

dibakar suatu hari. Akhirnya demi keamanan saya coba cari tempat yang lebih 

menjanjikan buat berdagang, yaitu di Mangga Dua. Awalnya saya juga ngajak adik saya 

untuk pindah di Mangga Dua, tetapi adik saya merasa keberatan kalau harus pindah karena 

dia merasa sudah cukup banyak pelanggan di Pasar Senen. Setelah berunding dengan adik 

saya, akhirnya dia memutuskan untuk tetap membuka toko di Pasar Senen dengan resiko 

apapun. Dari situ saya dan adik saya mulai mengelola toko masing-masing. Saya 

mengelola toko di Mangga Dua, dan adik saya melanjutkan toko di Pasar Senen. Tetapi 

walaupun kami sudah berbeda tempat, tetapi kami tetap saling memback-up dan 

melengkapi satu sama lain karena pada awalnya kami satu. 

2. Mengapa memilih komoditi emas? 

Karena dagang emas itu tidak ada ruginya. Kebutuhan orang-orang akan perhiasan 

juga masih cukup tinggi, bisa untuk investasi juga. Kalau terjadi inflasi juga harga emas 

akan ikut naik. 

3. Faktor apa saja yang mendorong adanya kemitraan dalam kekerabatan keluarga Wong? 

Disini kami tidak bersaing ya, melainkan kami saling melengkapi, saling menopang 

satu sama lain. Kami saling merekomendasikan toko masing-masing kepada pelanggan, 

karena siapa tahu pelanggan tertarik untuk melakukan pembelian kembali. Selain itu kami 

juga saling melengkapi apabila stok di toko saya atau di toko kerabat kosong. Jadi semisal 

di toko saya untuk perhiasan model x habis stok, dan di toko adik saya atau di toko anak 

saya masih ada stok, saya bisa mengambil dari toko mereka. Biasanya pesan barang dulu 

di toko kerabat, kemudian di cek dulu apa masih ada stok atau habis, setelah itu baru 

dikirim barangnya. Untuk bukti pemesanan dan pengiriman bisa direkap setiap satu bulan 



sekali. Kemudian setiap ada issue mengenai kenaikan harga emas, kami juga pasti selalu 

mendiskusikan harga emas yang akan dijual sehingga harga setiap gram emas yang akan 

dijual sama, jadi tidak akan ada alasan untuk saling menjatuhkan. 

4. Bagaimana proses terbentuknya kemitraan dalam kekerabatan dalam keluarga Wong? 

Untuk proses terbentuknya, salah satunya dengan cara mengajarkan cara mengelola 

dan menjalankan sebuah usaha melalui proses pemagangan kepada anak-anak sehingga 

akhirnya mereka dapat menjalankan usaha sampai sekarang. Dengan adanya usaha anak-

anak dan usaha adik saya, kami dapat saling menopang satu sama lain dan juga dapat 

membangun relasi yang lebih kuat. Karena kekerabatan terbukti sangat penting dalam 

proses membangun jaringan bisnis. Dengan kekerabatan yang ada, maka dapat dijadikan 

rekan dalam berbisnis dan kemudian terbentuklah suatu jaringan bisnis, karena dengan 

keluarga maka ikatan emosional sudah pasti terbentuk, sehingga tidak ragu lagi dan 

percaya sepenuhnya terhadap rekan bisnis. 

 

Subyek 2 : WSH, Pemilik Toko Emas Mirah Senen 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Toko Emas Mirah Senen? 

Toko Emas Mirah Senen didirikan pada tahun 1982, modalnya dari kakak saya (Wong 

Tjok Pin) sebesar 60% dan modal milik saya sendiri 40%. Walaupun modal kakak saya 

lebih besar tetapi hasil penjualan tetap dibagi sama rata. Di akhir tahun 2006 ada dengar 

desas-desus kalau katanya Pasar Senen mau dibongkar sama pengelolanya, kemudian 

kakak saya langsung mencari tempat yang lebih menjanjikan untuk melajutkan berjualan, 

dan akhirnya menemukan tempat di Mangga Dua Square. Di tahun 2007 kakak saya 

memutuskan untuk melanjutkan usahanya di Mangga Dua Square, tapi saya kok merasa 

sayang kalau usaha di Pasar Senen harus dipindah karena sudah banyak pelanggan yang 

tahu. Disitu akhirnya saya memutuskan untuk tetap melanjutkan usaha di Pasar Senen 

dengan resiko apapun. Seiring berjalannya waktu, ternyata Pasar Senen yang dibongkar 

adalah Pasar Senen lama, jadi saya merasa sangat bersyukur karena pada saat itu saya 

masih dapat melanjutkan usaha saya. Bahkan saya dan kakak saya masih tetap melakukan 

kerja sama walaupun kami sudah berbeda tempat, kami saling melengkapi satu sama lain 

sampai sekarang. Karena pada awalnya kami adalah satu, nama toko pun tetap sama 

sampai sekarang, jadi lebih dikenal banyak orang. Kalau untuk masalah modal awal Toko 



Emas Mirah Senen kakak saya sudah tidak mempermasalahkan lagi, katanya itung-itung 

dulu bukain toko buat saya gitu. 

2. Mengapa memilih komoditi emas? 

Karena harga emas masih bisa stabil dari tahun ke tahun, walaupun bisa naik turun. 

Jadi tidak ada ruginya berdagang emas. 

3. Faktor apa saja yang mendorong adanya kemitraan dalam kekerabatan keluarga Wong? 

Ya untuk meminimalkan persaingan diantara pemilik toko emas, dalam artian kami 

disini selalu melakukan pengontrolan harga. Jadi tidak ada alasan untuk kami saling 

menjatuhkan atau bersaing satu sama lain. Setiap ada issue mengenai kenaikan harga 

emas, kami pasti mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan harga emas yang akan 

dijual nantinya. Dengan adanya pertemuan tersebut, kami tidak memiliki alasan untuk 

bersaing, melainkan kami menjual harga per gram emas sama dan kami saling melengkapi 

satu sama lain untuk persediaan stok, istilahnya kami saling memback-up satu sama lain.  

4. Bagaimana proses terbentuknya kemitraan dalam kekerabatan dalam keluarga Wong? 

Melalui diskusi untuk menentukan harga per gram emas yang akan dijual, disitu kami 

dapat merasa saling percaya bahwa kami tidak saling menjatuhkan karena kami 

merupakan satu kerabat. Karena banyak terlihat bahwa keberhasilan etnis Tionghoa kan 

sangat bergantung pada kuatnya sistem jaringan kerja, yang didasarkan pada kepercayaan 

pribadi dan kejujuran yang telah terbentuk dalam suatu keluarga. Selain itu dari proses 

pewarisan Toko Emas Mirah Senen yang diberikan untuk saya juga mencerminkan bahwa 

semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan kami terlihat masih sangat kental bahkan 

sikap untuk membantu antar saudara pun masih terjaga. 

 

Subyek 3 : Lung-lung, Pemilik Rose Jewelry 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Rose Jewelry? 

Dulu awalnya saya bekerja di toko papa, itu dulu tahun 2008. Papa pindah ke Mangga 

Dua Square kemudian saya membantu bekerja disana, ya seperti magang di tempat papa. 

Disitu saya diajarkan banyak hal mengenai cara mengelola dan menjalankan usaha toko 

emas. Sekitar ± 5 bulanan saya ikut di toko papa, baru setelah itu saya dibukain toko sama 



papa. Untuk modal awal sepenuhnya dari papa. Waktu itu dapat tempatnya di ITC 

Cempaka Mas sampai sekarang. 

2. Mengapa memilih komoditi emas? 

Awalnya ya karena orang tua punya usaha toko emas ya, saudara juga ada yang toko 

emas. Selain itu harga emas kan hampir naik setiap tahunnya, walaupun pernah turun tapi 

masih menguntungkan. 

3. Faktor apa saja yang mendorong adanya kemitraan dalam kekerabatan keluarga Wong? 

Kita saling melengkapi satu sama lain, termasuk dalam persediaan stok. Nah itu selalu 

di rekap di akhir bulan. Biasanya di catat dulu, pesannya apa, dikirim kemana, nanti 

buktinya berupa bon, baru setiap akhir bulan di rekap, itung-itungan. Selain itu kita juga 

saling merekomendasikan toko kerabat ke pelanggan, jadi seperti melakukan promosi dari 

mulut ke mulut. Kemudian kami juga pasti mengadakan pertemuan untuk menetapkan 

harga jual emas, supaya fair karena kami tidak bersaing ya. 

4. Bagaimana proses terbentuknya kemitraan dalam kekerabatan dalam keluarga Wong? 

Dari faktor-faktor tadi secara langsung kami saling menopang, saling membantu satu 

sama lain. Disitu kami merasakan bahwa rasa kebersamaan, saling menghargai dan saling 

menghormati sangat terbentuk, karena kami satu keluarga dan keluarga memang paling 

utama ya, kepada siapa lagi kita mau meminta bantuan kalau tidak ke keluarga sendiri.  

Dengan terbentuknya rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, gotong royong membuat kami 

melakukan adanya kemitraan, saling menopang satu sama lain melalui kuatnya jaringan 

kerja sama dalam keluarga kami. Karena kami sudah saling mengenal dengan baik, maka 

kami berani untuk menjadi pendukung satu sama lain tanpa menggunakan kontrak hitam 

diatas putih. 

 

Subyek 4 : Wong Frenky, Pemilik Toko Emas Gunung Mas 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Toko Emas Gunung Mas? 

Awalnya dulu saya kerja kantoran, tapi gajinya tidak seberapa. Kemudian saya 

memutuskan untuk keluar dan mencoba usaha sendiri. Tahun 2012 diawali dengan 

membantu bekerja di toko papa, kemudian diajarkan banyak hal disana sampai akhirnya 



saya membuka toko sendiri. Toko saya berbeda tiga toko dari toko papa, jadi masih sama-

sama di Mangga Dua Square sampai sekarang. Dulunya alasan cari tempat yang dekat 

dengan toko papa ya biar mudah saling memback-up. 

2. Mengapa memilih komoditi emas? 

Kalau emas harganya dari tahun ke tahun tetap stabil. Juga kebutuhan orang-orang 

akan perhiasan emas masih cukup tinggi. Lebih menjanjikan juga dibanding kerja 

kantoran dulu. 

3. Faktor apa saja yang mendorong adanya kemitraan dalam kekerabatan keluarga Wong? 

Kami saling merekomendasikan toko masing-masing kerabat, karena pembeli yang 

sudah memiliki hubungan baik dengan sebuah toko pasti akan mengulang kembali untuk 

melakukan transaksi dan hal itu berakibat pada peningkatan jumlah penjualan. Jika dalam 

suatu bisnis sudah ada hubungan baik, teman-teman akan menjadi sungkan kalau mereka 

membeli atau berpindah ke penjual yang lain dan pasti akan membeli ke tempat kita. 

Selain itu penentuan harga jual emas supaya tidak ada alasan untuk menjatuhkan satu 

sama lain, jadi kita menjual harga emas per gram nya pun sama. Kemudian saling 

memback-up dalam persediaan stok. 

4. Bagaimana proses terbentuknya kemitraan dalam kekerabatan dalam keluarga Wong? 

Melalui rasa kekeluargaan dalam usaha kami, secara tidak langsung kami merasa 

membutuhkan satu sama lain dan karena kami bermitra dengan keluarga sendiri yang 

pastinya sudah sangat kami percayai, maka semakin kuat juga jaringan bisnis yang kami 

miliki. Karena kami percaya bahwa orang yang dapat dipercaya hanyalah anggota 

keluarga. Jadi anggota keluarga merupakan harta yang sangat penting bagi kami. 

 

 

 


