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Abstrak 
 

Dewasa ini dalam masyarakat pedesaan yang berlatarbelakang matapencaharian sebagai 
petani dan buruh tani semua itu tidak terlepas dari masih luasnya  lahan persawahan yang ada 
di daerah pedesaan. Tetapi dalam perkembangannya, lahan pertanian yang ada di pedesaan 
semakin sempit karena bertambahnya jumlah penduduk. Hal demikian, sangat berpengaruh 
kurang baik pada kehidupan masyarakat yang menggantungkan pada lahan pertanian. Itulah 
yang membuat masyarakat pedesaan memiliki beberapa pilihan untuk melangsungkan 
kehidupan mereka, yang pertama masyarakat pedesaan melakukan perpindahan berdomisili 
dan bekerja di perkotaan, yang kedua masyarakat tetap berada di desa dengan masih 
mengelolah sumber daya alam yang masih tersedia. Akan tetapi masyarakat yang ada di 
pedesaan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena lahan yang ada 
semakin lama semakin sempit dan pemilik tanah tidak lagi memanfaatkan lahan untuk bercocok 
tanam padi tetapi beralihfungsi lahan penghasil kayu. Sehingga para buruh tani banyak yang 
tidak lagi bekerja menggarap lahan persawahan tersebut. Permasalahan tersebut memang 
dirasakan pada masyarakat pedesaan yang ada di Indonesia, seperti pada masyarakat Balung 
Tutul, kabupaten Jember. Di desa Balung Tutul sendiri banyak lahan persawahan yang 
dialihfungsikan menjadi lahan penghasil kayu. Saat panen hasil kayu tersebut banyak 
menghasilkan limbah kayu yang hanya dimanfaatkan masyarakat untuk kayu bakar. Tetapi 
dengan kesadaran masyarakat yang menghendaki adanya peningkatan penghasilan bagi 
mereka maka limbah kayu yang awalnya hanya dimanfaatkan untuk kayu bakar mulai lebih 
dimanfaatkan dan di-kreasikan sebagai bahan dasar pembuatan manik-manik. Pembuatan 
manik-manik yang simpel dengan bahan baku yang tersedia luas serta ditunjang dengan 
masyarakat yang mulai  menghargai seni dan kreasi serta ber inovatif dapat diwujudkan dalam 
bentuk kerajinan gelang, tasbih, dan kalung yang dibuat dari bahan baku, awal hanya dari 
limbah kayu tetapi sekarang sudah menggunakan tulang hewan (sapi/kerbau), pecahan kaca, 
fiber, dan kayu gaharu. Pengrajin desa Tutul pun semakin meningkatkan nilai inovasi dengan 
ber kreasi sendiri, dapat dilihat dari motif, bentuk, dan bahan baku yang dapat lebih menarik 
konsumen yang lebih luas untuk menikmati hasil karya dari pengrajin tersebut. Peran 
pemerintah dengan membuat program  pengembangan Usaha Menengah Kecil dan Mikro 
(UMKM) diharapkan dapat mampu memberikan dukungan modal dan cara pemasaran melalui 
pameran-pameran hasil UMKM yang rutin dilakukan setiap tahunnya untuk pengembangan 
usaha kerajinan masyarakat Balung Tutul tersebut. Sehingga masyarakat yang awalnya hanya 
sebagai buruh tani yang berpendapatan minim dan rentan akan kehilangan pekerjaannya, 
dengan munculnya ide kreatif tersebut dapat mengembangkannya, masyarakat memiliki 
penghasilan yang lebih dari profesi buruh tani dan masyarakat Balung Tutul dapat hidup lebih 
sejahtera dari sebelumnya. 
 
Kata kunci: Strategi pengembangan, Inovasi,  Sosial-Ekonomi 
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A.  Pendahuluan 

Masyarakat Indonesia yang berjumlah kurang lebih 250 juta jiwa, sebagian besar 
menggantungkan hidup melalui pertanian. Mulai dari sebagai petani, buruh tani hingga 
tengkulak, merupakan contoh pekerjaan yang bergantung pada kegiatan pertanian. 
Namun dari semakin berkembangnya teknologi, keberadaan buruh tani semakin 
tersingkir dengan adanya teknologi dibidang pertanian, yang dikembangakan mulai 
tahun 1970’an dan semakin mempersempit pekerjaan bertni. Oleh karena itu, sebagian 
dari mereka mencari pekerjaan lain yang tidak lagi berhubungan dengan pertanian. 
Mulai dengan berpindah dari daerah mereka,  pedesaan ke daerah perkotaan mencari 
lapangan pekerjaan baru seperti dibidang perindustrian, jasa, maupun perdagangan.  

Sebagian petani juga mulai mengalih fungsikan lahan mereka dari lahan 
persawahan yang memiliki banyak resiko terserang hama dan mengalami gagal panen, 
mulai mengalihkan ke lahan tersebut untuk menanam pohon berkayu yang lebih tidak 
beresiko terserang hama serta mengalami gagal panen. Hal tersebut diperuntukan guna 
menekan biaya perawatan mulai awal tanam hingga panen yang lebih murah. 
Pengalihfungsian lahan tersebut merupakan salah satu faktor membuat buruh tani yang 
tetap tinggal didaerah pedesaan semakin kebingungan untuk memperoleh pekerjaan 
lain. Permasalahan tersebut dialami oleh hampir seluruh masyarakat wilayah pedesaan 
yang terdapat lahan persawahan, seperti halnya pada masyarakat desa Tutul, kecamatan 
Balung, kabupaten Jember. Pada  desa Tutul juga mengalami pengalihfungsian lahan 
persawahan menjadi lahan yang penghasil kayu dikarenakan seringnya petani 
mengalami gagal panen. Dari pengalihfungsian lahan tersebut, saat panen banyak 
limbah kayu sisa penebangan yang tidak dipergunakan. Oleh karenanya, masyarakat 
Tutul memanfaatkan limbah kayu tersebut untuk kayu bakar untuk dapat menghemat 
pengeluaran mereka dalam urusan dapur.  

Semakin banyaknya limbah kayu tersebut, masyarakat desa Tutul  awalnya 
memanfaatkan limbah kayu hanya untuk kayu bakar, pada akhir 1970’an masyarakat 
desa Tutul mulai memanfaatkan limbah kayu tersebut menjadi kerajinan manik-manik. 
Menurut Schumpeter sendiri bahwa seorang inovator bukanlah sekedar pengusaha  atau 
wiraswasta biasa, mereka adalah orang yg berani mencoba dan melaksanakan ide-ide 
baru dan mereka berani menanggung resiko usaha. Masyarakat Tutul membuktikan 
bahwa mereka mempunyai ide-ide inovatif yang sangat kreatif dan berani memasarkan 
produk mereka dengan segala keterbatasan alat-alat pembuatan kerajinan manik-manik. 
Pembuatan manik-manik yang simpel tetapi memiliki nilai seni serta suatu bentuk 
kreatifitas masyarakat desa Tutul dan ditunjang dengan banyaknya bahan baku 
pembuatan yang ada disekitar mereka.  

Awalnya sebagian besar hanya sebagai buruh tani yang kebingungan mencari 
pekerjaan karena adanya kemajuan teknologi untuk menggarap sawah serta adanya 
pengalihfungsian lahan, mereka mulai mendapatkan pendapatan dari penjualan 
kerajinan manik-manik yang diproduksi. Seiring dengan meningkatnya permintaan 
pasar, masyarakat desa Tutul mulai mengembangkan kreatifitas. Mulai dengan 
penggunaan cat warna yang digunakan, hingga bahan baku yang diguanakan serta 
berkreasi membuat bentuk manik-manik agar lebih menarik. tetapi tidak merubah ciri 
khas serta motif dari desa Tutul sendiri. Bahan baku yang awalnya hanya dari limbah 
kayu, masyarakat desa Tutul mulai menggunakan tulang hewan (kerbau/sapi), fiber 
serta kayu yang memiliki kualitas terbaik (cont cendana dan gaharu).  
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Inovasi yang dilakukan sangat membuahkan hasil dari segi pemasaran produk 
kerajinan manik-manik mereka. Masyarakat Tutul pun mulai berani bersaing dengan 
memasarkan produk mereka ke gerai-gerai kerajinan di kota-kota besar di Indonesia 
seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya hingga ke pulau Bali. Sekarang hampir seluruh 
rumah-rumah di desa Tutul memiliki bengkel untuk proses membuat kerajianan manik-
manik dan dapat menyerap tenaga kerja tidak hanya dari desa Tutul sendiri tetapi dari 
desa-desa sekitar desa Tutul. Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) seperti di 
desa Tutul sekarang memang banyak memperkerjakan tenaga kerja dari desa Tutul 
maupun dari luar desa Tutul. Seperti yang dikemukakan oleh Shujiro Urata bahwa 
kedudukan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai penyedia lapangan 
pekerjaan, pengembang kegiatan ekonomi local, pemberdayaan masyarakat, pencipta 
pasar baru, serta inovasi. Peran pemerintah melalui program pengembangan Usaha 
Menegah Kecil dan Mikro (UMKM) juga diharapkan semakin serius mengembangkan 
usaha kerajinan manik-manik desa Tutul agar mampu menyerap tenaga kerja. 
Pengembangan awal yang dilakukan pemerintah dari hasil kerajianan manik-manik 
masyarakat desa Tutul yakni melalui pameran-pameran hasil kerajinan yang rutin 
dilakukan setiap tahunnya. Tidak hanya pengembangan hasil kerajinan melalui 
pameran-pameran tetapi juga memberikan modal usaha yang dapat mengembangkan 
lebih luas kerajinan manik-manik dari desa Tutul.  

Saat ini masyarakat di desa Tutul, kecamatan Balung, kabupaten Jember 
menikmati hasil dari buah kreatifitas mereka dan bisa hidup lebih sejahtera dibanding-
kan masih menjadi buruh tani yang rentan akan kehilangan pekerjaan. Masyarakat desa 
Tutul yang berangsur-angsur berhasil lepas dari kemiskinan, padahal menurut Oskar 
Lewis dalam buku Suharto (2008:76) masyarakat miskin yang dibesarkan dalam budaya 
kemiskinan menganggap dan berkeyakinan kuat bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan. 
Ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa Tutul mempunyai kesadaran untuk hidup 
lebih sejahtera dan mulai berpikir kedepan untuk kesejahteraan anak-cucu mereka 
nantinya. 

B. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. 
Artinya data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data 
tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, 
memo dan catatan resmi lainnya. Namun, dalam penelitian ini kumpulan data lebih 
mengarah ke hasil wawancara dan catatan lapangan untuk mengetahui fakta sebenarnya 
yang ada dilapangan secara rinci. Menurut Lexy J Moleong (2004: 131), penelitian yang 
menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mencocokan antara realita 
empirik dengan teori yang berlaku dengan metode deskriptif. 

Sumber data yang diperoleh adalah dengan data primer,menurut S. Nasution 
(1964: 34) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 
tempat penelitian. Data dari tempat penelitian diperoleh dengan cara mengamati dan 
mewawancarai beberapa pengarajin manik-manik di desa balung Tutul, mengenai 
bagaimana cara pengembangan hasil kerajinan manik-manik agar bisa meningkatkan 
pendapatan serta  menghadapi tantangan global. 

Pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yakni data-data yang 
diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya seperti dari surat-
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surat pribadi, buku harian, not, serta dokumen-dokumen resmi dari instansi pemerintah. 
Data sekunder juga dapat berupa majalah, bulletin, publikasi organisasi-organisasi lain, 
hasil survey dan lainnya. Mengunakan data sekunder, dalam penelitian ini lebih menon-
jolkan pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen instansi pemerintah 
yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) kabupaten Jember, digunakan untuk 
melengkapi dan memperkuat hasil wawancara langsung dengan beberapa pengrajin 
manik-manik desa Tutul. 

C.  Sejarah Singkat, Awal Mula Kerajinan Manik-Manik dan Profil 
Singkat Desa Tutul 

Menurut bukti sejarah yang ada dibalai desa Tutul serta dari sesepuh desa, pada 
tahun 1842 R. Aryo Tarongso beserta adiknya bernama Suryo mulai melakukan babat 
hutan dan mendiami desa Sukosari (nama sebelum Tutul) bersama keluarga dan 
kerabatnya. Namun, pada pembabatan hutan selanjutnya untuk perluasan tanah desa dan 
pertanian, masih banyak dijumpai Macan Tutul. Oleh karena itu, tahun 1853 desa 
Sukosari berganti nama menjadi desa Tutul. Mayoritas penduduk desa adalah dari suku 
Jawa dan Madura serta sebagian kecil suku lainnya. 

Dari responden yang saya wawancarai, awal mula kerajinan manik-manik di 
desa Tutul pada tahun 1970-an, saat itu banyak tumpukan kayu hasil penebangan yang 
hanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Tidak tahu siapa yang memulai untuk me-
ngambil inisiatif untuk berkreasi dengan kayu-kayu tersebut sehingga bisa menghasil-
kan gelang dan tasbih. Dan hingga saat ini keahlian itu turun ke generasi kedua dan 
ketiga untuk mewarisi keahlian sebagai pengrajin manik-manik. Tentunya, generasi 
kedua dan ketiga ini mempunyai kreatifitas,inovasi dan kualitas barang yang dihasilkan 
juga tinggi dari generasi yang sebelumnya. Memang, awalnya masyarakat desa Tutul 
membuat manik-manik ini hanya sebagai sampingan menunggu musim panen dan 
tanam padi karena sebagian besar masyarakat desa Tutul hanya sebagai buruh tani. 
Menurut data dari pemerintah desa Tutul tahun 2012 sebanyak 2.045 jiwa bekerja 
dibidang pertanian dan sebanyak 989 jiwa bekerja dibidang sektor home industri 
kerajinan manik-manik. Berikut adalah data yang dikeluarkan pihak pemerintah desa 
Tutul, kecamatan Balung tahun 2010: 

Mata Pencaharian dan Jumlahnya 

No. Mata Pencaharian Jumlah 
1. Pertanian  2045 
2. Jasa/perdagangan  
 a.  Jasa pemerintahan 102 
 b.  Jasa perdagangan 183 
 c.  Jasa angkutan  175 
 d.  Jasa ketrampilan 192 
 e.  Lain-lain 287 

3. Sektor Industri 989 
4. Sektor lain 42 
 Jumlah 4015 

Sumber: desatutul.wordpress.com 
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Menurut narasumber yakni salah satu pengrajin manik-manik menyebutkan jika 
masyarakat yang bekerja disektor pertanian sebagian hanya sebagai buruh tani yang 
menempatkan profesi itu sebagai sampingan sebagai pengrajin manik-manik. 

D.  Inovasi Sebagai Pengembangan Produk 

Kurang lebih 989 jiwa yang bergerak disektor home industri kerajinan manik-
manik semuanya berlomba-lomba dan saling tukar pikaran mengenai inovasi-inovasi 
baru untuk mengembangkan hasil kerajinan manik-manik desa Tutul sendiri. Menurut 
narasumber dari pengarajin manik-manik, mengatakan bahwa antar pengrajin di desa 
Tutul tidak ada rasa saling bersaing satu dengan yang lainnya, melainkan saling 
membantu membangun satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat terlihat, 
masyarakat desa Tutul sangat menjaga sistem kekeluargaan antar pengrajin untuk 
memajukan produk hasil kerajinan agar kualitasnya dapat terjaga dan memuaskan 
konsumen. 

Menjaga hasil kualitas tersebut, membuat pengrajin manik-manik mulai bertukar 
informasi mengenai permintaan pasar/konsumen saat ini. Di tahun 1990-an mereka 
mulai mempergunakan cairan fiber dan pecahan kaca. Kemudian diawal tahun 2002 
pengrajin desa Tutul menggunakan tulang hewan sebagai bahan membuat kerajinan 
manik-manik seperti kalung dan gelang. Tak hanya sampai disitu saja pengrajin 
berinovasi untuk mengembangkan kerajinan manik-manik mereka, di awal tahun 2010 
berhasil mengkreasikan buah pohon karet menjadi kerajinan manik-manik juga. Dan 
baru-baru ini menggunakan kayu gaharu untuk pembuatan manik-manik terutama tasbih 
karena kayu gaharu terkenal dengan bau wangi yang tahan lama. 

Dalam beberapa inovasi yang dihasilkan dari segi bahan baku tersebut, pengrajin 
tidak semua mengikuti perkembangan inovasi itu karena semua sudah ada konsumen 
tetap yang berbeda tingkat kepuasannya. Misalnya, sekarang masih ada pengrajin yang 
tetap menggunakan cairan fiber sebagai bahan bakunya karena konsumen tetap mereka 
masih tertarik dengan hasil kerajianan menggunakan cairan fiber itu. Jadi, pengarajin di 
desa Tutul memilki spesialisasi sendiri untuk membuat manik-manik tersebut. 

Menurut narasumber yang juga pengrajin manik-manik, ada beberapa faktor 
yang membuat pengrajin memilki spesialisasi dalam hal mengolah bahan baku tersebut, 
yang pertama adalah karena pengrajin mengetahui terlebih dulu karakteristik bahan 
yang digunakan secara detail, yang kedua alah pengrajin terbiasa menggunakan bahan 
baku tersebut mulai awal bahan baku itu ada, dan yang ketiga adalah karena permintaan 
konsumen terhadap pengrajin untuk tetap menggunakan bahan baku tersebut. 

Pengrajin manik-manik desa Tutul tidak hanya berinovasi untuk mengembang-
an produk dalam memilih bahan baku atau menggunakan  bahan baku baru tetapi juga 
berinovasi dalam hal pemilihan cat yang lebih berkualitas, motif dan bentuk manik-
manik yang lebih bervariatif. Sehingga, pengembangan-pengembangan tersebut mampu 
menyerap konsumen yang lebih luas. Dan pengrajin manik-manik juga mulai meng-
gunaan alat-alat yang lebih modern, seperti pemotong, alat kikir, dan alat penggosok 
atau penghalus sudah menggunakan mesin yang lebih canggih. Tentunya ini untuk 
mempermudah dan mempercepat proses pengerjaan pembuatan manik-manik. 
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E.  Pengambangan Produk dalam Pemasaran 

Selain berinovasi produk dengan memperbaiki kualitas bahan baku atau 
mengganti bahan baku yang lebih diminati dan kompeten untuk menembus pasar yang 
lebih luas, memasarkan produk kerajinan manik-manik juga merupakan langkah 
pengembangan yang dilakukan pengrajin desa Tutul. Pengrajin manik-manik desa Tutul 
mulai dihadapkan oleh pasar yang lebih global, yang menuntut pengrajin untuk 
meningkatkan inovasi, kreatifitas dan kualitas hasil kerajinan serta untuk melakukan 
promosi produk.  

Menurut Fandy Tjiptono (2004), bauran promosi tradisional meliputi beberapa 
metode1 untuk mengkomunikasikan jasa/barang kepada potensial dan aktual. Meng-
komunikasikan produk mereka itu, yang dahulu dirasa sulit, hanya mulut ke mulut 
produk mereka dipasarkan. Dari kesulitan tersebut  kini sudah lebih mudah karena atas 
bantuan pemerintah melalui program pengembangan Usaha Menengah Kecil dan Mikro 
(UMKM) yang mulai serius di garap oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan 
Daerah (Bapeda) kabupaten Jember. Bantuan pengembangan yang dilakukan Bapeda 
kabupaten Jember kepada pengrajin manik-manik desa Tutul karena termasuk dalam 
usaha kecil atau industri rumahan yang hanya memperkerjakan 5-19 orang ataupun 
kurang dari 5 orang pekerja. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan 
Daerah (Bapeda) kabupaten Jember, kegiatan pengembangan UMKM diantaranya 
pameran yang rutin diadakan setiap tahunnya serta pemberian pembinaan dan modal 
usaha.  

Namun, menurut kenyataan lapangan yang saya dapatkan dari beberapa 
narasumber jika Bapeda kabupaten Jember hanya memberikan ruang dalam hal pameran 
produk hasil kerajinan manik-manik yang diadakan setiap tahunnya. Untuk mengikuti 
pameran-pameran diluar kota pengrajin biasanya mencari sendiri info event-event 
tersebut dengan bantuan pihak pemerintah desa. Pembinaan yang diwacanakan Bapeda 
kabupaten Jember itu hanya sebatas pemberian saran untuk melakukan inovasi produk 
kerajinan agar diterima ke masyarakat yang lebih luas, padahal pengrajin desa Tutul 
sudah tahu mengenai hal tersebut dan memang setiap saat pengrajin desa Tutul 
melakukan inovasi-inovasi melalui kreatifitas mereka dalam  mengembangkan produk 
untuk mencakup konsumen yang lebih luas dan siap untuk berkompetisi di pasar global.  

Permasalahan yang dihadapi dalam bantuan modal, dirasa oleh pengrajin desa 
Tutul prosedurnya sangat rumit untuk mendapat bantuan modal tersebut. Oleh karena 
itu, sebagian besar pengrajin lebih memilih memperoleh tambahan modal dari 
keuntungan hasil penjualan kerajianan manik-manik mereka yang mereka kumpulkan 
atau tabungkan. Dari pengirfomasian atau promosi yang dilakukan oleh para pengrajin 
untuk mendapatkan kosumen yang dapat memesan produk mereka dengan jumlah yang 
banyak cukup berhasil. Hal tersebut dibenarkan oleh beberapa narasumber yang juga 
pengrajin, dalam waktu sebulan minimal satu kali pemesanan dalam jumlah yang 
banyak, pemesan atau konsumen biasanya memesan tidak kurang dari 1000 buah 
manik-manik (tasbih,gelang,kalung). Dan pemesan atau konsumen mendapat kualitas 
pelayanan yang bagus oleh para pengrajin desa Tutul. Dikatakan kualitas pelayanan 
yang bagus karena pengrajin manik-manik memenuhi beberapa dimensi atau atribut 

                                                 
1 Fandy Tjiptono (2004): metode-metode tersebut terdiri atas periklanan, promosi penjualan, penjualan 

perseorangan dan hubungan masyarakat. 
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yang harus diperhatikan dalam kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Gaspersz 
(1997)2.  

Hal tersebut membuat pemesan atau konsumen yang memesan atau membeli 
kerajinan manik-manik desa Tutul maka akan menjadi konsumen tetap para pengrajin. 
Jadi, para pengrajin kini sudah memperoleh pemasukan tetap dari konsumen langganan 
atau tetapnya dan pengrajin tak lagi mengalami kesulitan memasarkan produk mereka di 
luar kota seperti Surabaya, Semarang, Jogjakarta. Jakarta dan pulau Bali. Yang disetiap 
kota tersebut pemesan atau konsumen tetap pengrajin manik-manik desa Tutul memilki 
gerai-gerai untuk memasarkan produk kerajinan manik-manik desa Tutul. 

F.  Kerajinan Manik-Manik di Desa Tutul Termasuk Usaha Kecil atau 
Home Industri 

Dari beberapa data yang disebutkan diatas mengenai omzet atau hasil penjualan 
yang diperoleh pengrajin dari kerajinan manik-manik, industri kretif yang yang 
dikembangkan di desa Tutul merupakan usaha kecil atau home industry atau industri 
rumahan. Badan Pusat Statistik memberikan klarifikasi industri berdasarkan skala 
pengguna tenaga kerjanya3, dari klarifikasi tersebut memang industri kreatif di desa 
Tutul merupakan industri kecil dan industri karena menggunakan tenaga kerja antara 5-
19 orang dan menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 orang. 

Memang sejak tahun 1984, pemerintah secara konsisten telah melakukan 
berbagai deragulasi sebagai upaya penyesuaian structural dan restrukturisasi pereko-
omian. Namun, banyak yang menduga bahwa deregulasi di bidang perdagangan dan 
investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah, 
bahkan justru perusahaan besar dan konglomeratlah yang mendapat keuntungan. 
Menurut studi yang dilakukan Kuncoro dan Abimanyu (1994) membuktikan bahwa 
peningkatan nilai tambah ternyata tidak dinikmati oleh perusahaan skala kecil, namun 
skala besan dan konlomerat yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolute 
maupun per-rata-rata perusahaan. 

Dalam era-reformasi pemerintah mulai serius untuk mengembangkan Usaha 
Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Menurut Kuncoro alasan mengembangkan 
Usaha Menengah Kecil dan Menengah tersebut karena Usaha Menengah Kecil dan 
Menengah (UMKM) menyerap banyak tenaga kerja yang membuat UMKM intensif 
menggunakan sumber daya lokal, apalagi lokasinya di pedesaan yang akan 
menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan 
jumlah kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di 
pedesaan.Kerajinan manik-manik di desa Tutul, kecamatan Balung kabupaten Jember 
ini memang memiliki manfaat yang besar, tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat desa 
Tutul sendiri tetapi juga masyarakat di sekitar desa Tutul atau desa tetangga. Tidak 

                                                 
2 Dimensi-dimensi dalam kualitas pelayanan menurut Gasperz (1997): ketetapan waktu, akurasi 

pelayanan, kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapat pelayanan, 
variasi model pelayanan, pelayanan pribadi, kenyamanan memperoleh pelayanan dan atribut 
pendukung lainnya seperti kebersihan. 

3 Klarifikasi industri menurut BPS yaitu 1) industri besar bila menggunakan tenaga kerja lebih dari 100 
orang, 2) industri sedang bila menggunakan tenaga kerja antara 20-99 orang, 3) industri kecil bila 
menggunakan tenaga kerja anatara 5-19 orang, 4) industri rumah tangga (home industri) bila 
menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 orang. 
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sedikit pengrajin di desa Tutul memperkerjakan masyarakat  dari luar desa yakni desa 
sekitar desa Tutul. 

Dalam memperkerjakan pekerja, pengrajin desa Tutul lebih menggunakan 
sistem kekeluargaan dan keterbukaan sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi 
antara pekerja atau karyawan dengan pemilik atau pengrajin desa Tutul. Hal tersebut 
tidak menutup kemungkinan pekerja atau karyawan yang sudah memilki keahlian atas 
pengarahan dan pelatihan yang diberikan oleh pengrajin manik-manik diberikan 
keluasaan untuk membuka sendiri bengkel membuat kerajinan manik-manik. 

Pengrajin manik-manik tidak hanya memberikan pekerjaan untuk karyawannya 
yang ada di bengkel pembuatan manik-manik tetapi jika ada pesanan dalam jumlah 
yang sangat banyak dan karyawan yang ada di bengkel pembuatan manik-manik 
kewalahan, maka pengrajin menyuruh masyarakat dalam atau luar desa Tutul 
membantu dalam proses awal pengerjaan seperti pencucian dan pemotongan bahan baku 
pembuatan, tentu dengan upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini 
sangat membantu pengrajin dan karyawan dalam proses selanjutnya. Dan menurut 
pengrajin dan masyarakat desa Tutul yang bukan pengrajin, hal tersebut merupakan 
bentuk kekeluargaan yang sesungguhnya dalam masyarakat desa Tutul. 

G.  Sosial Ekonomi Pengrajin di Desa Tutul 

Menurut Geertz (1977: 74), pada umumnya industri kecil dan rumah tangga 
yang tradisionil seperti di desa Tutul hakekatnya sama dengan pertanian tradisionil, 
yakni sangat padat karya, sangat naik turun kegiatannya, dan tidak dinamis organi-
sasinya, karena tingkat operasinya sangat kerdil dan sngat sulit untuk memodalinya 
dengan efektif. Kendala permodalan, sebagian besar pengrajin desa Tutul hanya 
bersumber dari pengumpulan keuntungan hasil penjualan kerajinan manik-manik. 
Padahal, banyak kredit usaha yang dikeluarkan oleh Bank-Bank Pengkreditan dan dari 
Bapeda kabupaten Jember. Namun, bunga yang terlalu besar diberikan oleh Bank-Bank 
Pengkreditan tersebut dan jika dari Bapeda melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang 
bertujuan untuk memajukan Usaha Menengah Kecil dan Mikro, walaupun hal yang 
dilakukan terlalu rumit dan terlalu memakan waktu untuk melakukan proses 
peminjaman. 

Bahan baku yang digunakan sekarang sudah tidak lagi mengambil bahan baku 
yang ada disekitar desa Tutul, tetapi mengambil atau membeli dari luar kota. Seperti 
halnya cairan fiber yang didatangkan dari Surabaya, kayu gaharu dari Kalimantan dan 
tulang hewan (sapi atau kerbau) dari Bondowoso. Hal tersebut, tentunya mengakibatkan 
semakin memperlambat dan menambah waktu produksi manik-manik serta bersaing 
dengan pengrajin daerah lain untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Kendala yang 
terakhir merupakan kondisi sosial politik terjadi di kota atau daerah yang biasa menjadi 
langganan para pengrajin desa Tutul. Namun demikian, pengrajin manik-manik di desa 
Tutul saat mengalami kendala-kendala tersebut biasanya mengalihkan pekerjaannya ke 
bidang pertanian atau cocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. 
Tetapi dalam sepuluh tahun terakhir ini pengrajin desa Tutul tidak terlalu mengalami 
kendala yang sangat berarti yang membuat mereka bangkrut. 

Kondisi masyarakat di desa Tutul semakin mengalami perubahan, diantaranya 
adalah pandangan politik masyarakat yang lebih terbuka serta masyarakat mulai berpikir 
tentang pentingya berorganisasi. Menurut Geertz (1977: 80), perubahan keterbukaan 
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pandangan yang terjadi dalam masyarakat itu dikarenakan munculnya partai politik, 
organisasi-organisasi (buruh, wanita, pemuda dan keagamaan) dan dipergunakannya 
landasan baru untuk menetapkan tingkatan-tingkatan sosial yang timbul bersamaan 
dengan munculnya partai dan organisasi-organisasi tersebut serta semakin meluasnya 
sistem sekolah dasar hingga sekolah menengah yang mengajarkan dan menanamkan 
ketrampilan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi-organisasi itu. Pengrajin di 
desa Tutul mulai membuat perkumpulan yang diadakan setiap bulannya untuk sekedar 
menukar informasi, dan berbagi masukan perindutrian untuk memajukan industri kreatif 
mereka. 

H.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang diuraikan diatas, bahwa industri 
kreatif kerajinan manik-manik yang ada di desa Tutul, kecamatan Balung, kabupaten 
Jember telah memberikan banyak keuntungan atau manfaat yang diperoleh. Tidak 
hanya pengrajin manik-manik saja yang mendapat keuntungan atau manfaat tetapi juga 
masyarakat desa Tutul maupun luar desa Tutul serta bagi pemerintah kabupaten Jember. 
Industri kerajinan manik-manik tersebut banyak menyerap tenaga kerja dan hal tersebut 
dapat membantu pemerintah kabupaten Jember untuk mengatasi masalah pengangguran 
dan kemiskinan. Pengrajin manik-manik di desa Tutul mampu memasarkan hasil 
produksinya di gerai-gerai kerajinan dibeberapa kota besar di Indonesia seperti 
Surabaya, Jakarta, Jogjakarta, Semarang dan Bali. Memang, pengrajin desa Tutul untuk 
dapat memasarkan produk mereka ke beberapa kota besar tersebut diperoleh dari hasil 
kerja keras mencari inovasi-inovasi baru, menjaga kualitas bahan baku dan mening-
katkan terus kualitas pelayanan terhadap konsumen. Namun, pengrajin di desa Tutul 
juga mengalami kendala mengenai permodalan, bahan baku dan kondisi sosial-politik di 
kota-kota yang biasa menjadi langganan pemasaran produk kerajinan manik-manik. 

I.  Saran 

Dalam kemandirian masyarakat desa Tutul memasarkan dan mengembangkan 
produk dengan inovasi-inovasi dari hasil kerajinan manik-manik yang dihasilkan. 
Sebaiknya, pemerintah kabupaten Jember melalui Bapeda memberikan kontribusi 
bantuan yang sangat mudah bagi para pengrajin manik-manik desa Tutul. Bantuan 
tersebut misalnya pemberian kredit modal dengan proses yang sangat mudah dan cepat 
sehingga dapat lansung digunakan oleh pengrajin untuk mengembangkan produk 
kerajinannya, serta memberikan ruang lebih kepada pengrajin untuk melakukan 
pameran-pameran untuk mengenalkan produknya lebih luas lagi. 

Peran pemerintah kabupaten Jember memang sangat diharapkan para pengrajin 
memiliki andil lebih. Karena produk-produk mereka sudah diakui beberapa kota besar 
di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja serta mampu sedikit mengatasi masalah 
kemiskinan yang ada di kabupaten Jember. Untuk itu jika produk-produk kerajinan 
manik-manik di desa Tutul, kecamatan Balung, kabupaten Jember ini dikembangkan 
lebih baik lagi, maka proses produksi manik-manik desa Tutul akan menyerap banyak 
tenaga kerja lagi dan mampu membantu pemerintah kabupaten Jember dalam mengatasi 
kemiskinan serta memberikan pendapatan daerah kabupaten Jember 
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