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ABSTRAK 

 

Penelitian mengenai industri kerajinan patung massal di Desa Kemenuh 

berupaya mengkaji perubahan kerajinan tradisional menjadi industri kerajinan 

patung massal yang bercorak kapitalistik. Perkembangan ini membuat para perajin 

terpinggirkan oleh kekuatan pemodal.  

Fokus penelitian diarahkan kepada tiga masalah pokok yaitu: (1) ideologi 

yang melatarbelakangi perajin Kemenuh memproduksi patung massal, (2) praktik 

kuasa antara perajin dengan pemodal/pengusaha, penyalur, dan konsumen, dan (3) 

implikasi industri budaya massa dalam kehidupan perajin patung di Desa 

Kemenuh. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi ideologi yang dianut oleh 

perajin patung kayu di Desa Kemenuh, wacana praktik-praktik kuasa antara 

perajin dengan pemodal, penyalur, dan konsumen, serta implikasi industri budaya 

massa terhadap kehidupan perajin. 

Penelitian ini dirancang atas dasar metode kualitatif dengan pendekatan 

kajian budaya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara 

kualitatif, dengan penyajian hasil dalam bentuk informal dan formal. Landasan 

teori yang digunakan adalah teori kritis diterapkan secara eklektik, yaitu: teori 

komodifikasi budaya dari Marx, teori relasi kuasa dan pengetahuan dari Foucault, 

teori arena produksi kultural dari Boudieu, dan teori dekonstruksi dari Derrida.  

Hasil penelitian terhadap tiga masalah pokok yang diajukan adalah sebagai 

berikut. Pertama, ideologi yang dianut oleh perajin patung massal di Desa 

Kemenuh didominasi oleh ideologi besar kapitalisme yang berpadu dengan 

ideologi lokal Bali sehingga membentuk ideologi yang bersifat hibrid dan 

pluralistik. Kedua, praktik kuasa antaragensi dalam industri budaya massa di Desa 

Kemenuh bersifat hirarkis dan asimetris. Pemodal bersama distributor dan 

konsumen berada pada posisi menguasai (mendominasi), menentukan 

(menghegemoni), dan menindas (mengeksploitasi) perajin. Ketiga, implikasi 

industri budaya massa terhadap kehidupan perajin dalam bidang ekonomi, sosial, 

dan seni budaya bersifat mendua, antara peningkatan ekonomi versus peminggiran 

perajin, penguatan kesetaraan gender versus goyahnya struktur sosial tradisional, 

dan kreativitas seni versus budaya massa berkonotasi rendah.     

 

Kata kunci: industri budaya massa, dekonstruksi, ideologi, praktik kuasa.  
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ABSTRACT 

 

 

The research on mass craft industries in Kemenuh village was aimed at 

analyzing the change of the traditional industry into mass industry which was 

based on capitalism. This development made the craftmen be pushed aside by the 

power of the capitalists.  

This research was focused on three main problems; (1) the ideology which 

formed the basis of the Kemenuh craftmen to produce the crafts into mass, (2) 

practical authorities between the craftmen and the capitalists/businessmen, 

distributors, and customers, and (3) the implication of mass cultural industry for 

the life of the craftmen in Kemenuh village. The aim of this research was to 

identify the ideology followed by the craftmen in Kemenuh village, issues on 

practical authorities between the craftmen and the capitalists, distributors, 

customers, and the implication of mass cultural industry for the life of the 

craftmen in Kemenuh Village.  

This research was designed on the basis of qualitative method with 

cultural-studies approach. The data collection was done through participation-

observation techniques, deep interview, and documentation. The data collected 

were analyzed qualitatively by presenting the result with informal and formal 

technique. The theories applied were critical theories which were eclictively; 

theory of cultural co-modification by Marx, theory of authority relation and 

knowledge by Foucault, theory of cultural production of arena by Bourdieu, and 

theory of deconstruction by Derrida.  

The research focusing on the three main problems above showed the result 

as the following. First, the ideology followed by the mass craftmen in Kemenuh 

village was dominated by the main ideology, namely capitalism combined with 

Balinese local ideology so that it appeared the hibryd and pluralistic ideology. 

Second, the practice of authority between agencies in mass cultural industries in 

Kemenuh village was hierarchical and asymmetrical. The capitalists and the 

distributors and customers were in the position of controlling or dominating, 

authorizing (leading), and exploiting the craftmen. Third, the implication of mass 

cultural industries towards the life of the craftmen in terms of economy, social, 

and cultural arts was ambivalent, between the icrease of economy and the 

marginalization of the craftmen, strengthening the gender and the discrease of the 

traditional social structure, and between art creativities and lower mass culture.     

 

Key words: mass cultural industry, deconstruction, ideology, authority practices.             
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RINGKASAN 

 

Penelitian tentang industri kerajinan patung massal di Desa Kemenuh 

berupaya mengkaji perubahan kerajinan tradisional menjadi industri kerajinan 

patung massal yang bercorak kapitalistik. Perkembangan ini diduga membuat para 

perajin terpinggirkan oleh kekuatan pemodal. Fokus penelitian diarahkan kepada 

tiga masalah pokok yaitu: (1) ideologi yang melatarbelakangi perajin Kemenuh 

memproduksi patung massal, (2) praktik kuasa antara perajin dengan pemodal/ 

pengusaha, penyalur, dan konsumen, dan (3) implikasi industri budaya massa bagi 

kehidupan perajin.  

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, memahami, men-

deskripsikan, dan mengkritisi fenomena industri budaya massa yang berkembang 

di Bali terutama di Desa Kemenuh.  Secara khusus, penelitian ini bertujuan: (1) 

mengidentifikasi ideologi yang dianut oleh perajin patung kayu di Desa Kemenuh, 

(2) wacana praktik-praktik kuasa antara perajin dengan pemodal, penyalur, dan 

konsumen, serta (3) berbagai hal yang dapat ditunjuk sebagai implikasi industri 

budaya massa bagi kehidupan perajin di Desa Kemenuh. 

Manfaat penelitian secara teoritis adalah untuk memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan tentang industri budaya massa pada kerajinan patung massal di 

Desa Kemenuh, menambah cakrawala keilmuan kajian budaya dalam penerapan 

teori kritis, dan pengayaan materi ajar dalam pembelajaran teori-teori sosial 

budaya dan ilmu-ilmu humaniora. Secara praktis penelitian ini diharapkan 

bermanfaat bagi pemerintah, perajin, dan peneliti lain. Bagi pemeritah, akan dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan 
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keberadaan perajin patung massal. Bagi para perajin, berguna dalam memberikan 

apresiasi dan kesadaran kritis terhadap produk-produk budaya yang dihasilkan. 

Bagi peneliti lain, dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dan informasi untuk 

membahas persoalan terkait dengan industri budaya massa. 

Penelitian ini dirancang atas dasar metode kualitatif dengan pendekatan 

kajian budaya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara 

induktif menggunakan metode kajian budaya dengan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil analisis disajikan dalam bentuk informal dan formal. 

Landasan teori penelitian ini bertumpu pada teori-teori sosial kritis yang 

diterapkan secara eklektik. Empat teori utama yang digunakan adalah teori 

komodifikasi dari Marx, teori relasi kuasa dan pengetahuan dari Foucault, teori 

arena produksi kultural dari Bourdieu, dan teori dekonstruksi dari Derrida.  

 Hasil penelitian terhadap tiga masalah yang diajukan adalah sebagai 

berikut. Pertama, bentuk ideologi yang dianut oleh perajin patung massal di Desa 

Kemenuh didominasi oleh ideologi ‘besar’ kapitalisme yang berpadu dengan 

ideologi lokal Bali sehingga membentuk ideologi yang bersifat hibrid dan 

pluralistik. Bentuk-bentuk ideologi yang digunakan sebagai landasan dalam 

proses produksi dan pemasaran patung adalah ideologi pasar, ideologi uang, 

ideologi gender, ideologi patriarki, ideologi pariwisata budaya, dan ideologi 

budaya pariwisata. Ideologi yang dominan tersebut, secara substansial ternyata 

sudah berakar pada budaya lokal Bali.  
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Kedua, praktik kuasa dalam industri budaya massa yang melibatkan tiga 

relasi yaitu pemodal dengan perajin, distributor dengan perajin, dan konsumen 

dengan perajin memperlihatkan hubungan kuasa yang bersifat hirarkis dan 

asimetris.  Pemodal (kapitalis) menduduki puncak hirarki dalam hubungan kuasa 

dengan perajin, dan melakukan praktik-praktik kuasa bersifat hegemonik, 

dominatif, dan eksploitatif. Bersama pemodal, unsur distributor dan konsumen 

turut memainkan praktik-praktik kuasa dengan menguasai, menentukan, dan 

menindas perajin. Kendatipun memiliki modal budaya, perajin tidak mampu 

mengimbangi beragam modalitas yang dikuasai oleh pemodal, distributor, dan 

konsumen.      

Ketiga, implikasi industri budaya massa di Desa Kemenuh terhadap 

kehidupan perajin di bidang ekonomi, sosial, dan budaya bersifat dualistis/ 

mendua. Di satu sisi, perkembangan industri kerajinan patung massal di Desa 

Kemenuh mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, memunculkan kelas 

menengah baru berbasis ekonomi, dan menguatnya kesetaraan gender. Akan 

tetapi, di sisi lain, industri budaya massa di Desa Kemenuh ternyata mengakibat-

kan peminggiran perajin, menggoyahkan struktur sosial tradisional, dan me-

munculkan pergulatan wacana seni patung massal.   

Dua jenis temuan penelitian ini adalah temuan empirik dan teoritik. Secara 

empiris, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan sentra kerajinan patung 

kayu di Desa Kemenuh menjadi industri budaya massa ditinjau dari sudut relasi 

kuasa menampakkan kecenderungan yang kontroversi dan ambivalensi. Pada 

tataran kognitif – ideologis, karakteristik ideologi yang dianut oleh perajin bersifat 
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sinkretik yakni perpaduan antara ideologi dominan kapitalistik dengan ideologi 

budaya lokal.  Pada tataran praktis, praktik kuasa yang melibatkan hubungan 

kuasa antaragensi dalam industri budaya massa didominasi oleh pemodal. 

Kekuatan pasar dan modal kapital telah membalik posisi perajin menjadi 

terdominasi, terhegemoni, dan bahkan tereksploitasi oleh pemodal. Pada tataran 

konteks-implikasi relasi kuasa dalam industri budaya massa menimbulkan 

ambivalensi terhadap perajin baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Di 

bidang ekonomi, terjadi ambivalensi antara peningkatan ekonomi di satu sisi, dan 

peminggiran perajin di sisi lain. Di bidang sosial, ambivalensi berlangsung antara 

memudarnya struktur sosial tradisional dan menguatnya kesetaraan gender. Di 

bidang seni budaya masih terjadi pandangan yang mendua, yakni pergulatan 

kategorisasi kerajinan patung massal antara karya (bernilai) seni dengan produksi 

massal (budaya massa).  

Secara teoritik, relasi kuasa dalam industri budaya massa di Desa 

Kemenuh yang dimanifestasikan dalam wujud kognitif berupa ideologi, praktis 

berwujud praktik-praktik kuasa, dan konteks berbentuk implikasi di bidang 

ekonomi, sosial, serta budaya tidak bersifat linier sebagaimana digambarkan teori 

modernisme dan posmodernisme. Realitas relasi kuasa dalam proses produksi dan 

pemasaran pada industri kerajinan patung massal di Desa Kemenuh menunjukkan 

karakteristik yang bervariasi, bersifat saling silang (cross cutting) antar teori yang 

diacu. Untuk memahami unsur kognisi, praktik dan konteks relasi kuasa pada 

industri budaya massa di Desa Kemenuh ekleksitas teori marxis, neomarxis, dan 
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postmarxis relevan digunakan, karena senantiasa hadir dalam membongkar relasi 

kuasa tersebut.  

Penelitian ini merekomendasikan empat saran sebagai langkah apresiasi 

bagi perajin yang berada pada posisi termarginalkan. Pertama, perlu adanya 

tranformasi pengetahuan kepada perajin terkait dengan inovasi dan kreatifitas di 

bidang produksi, penguatan modal sosial, dan lini pemasarannya. Kedua, pihak 

pemerintah dan lembaga keuangan agar melakukan upaya pendampingan, 

pelatihan, promosi, dan pemberian bantuan modal kepada komunitas perajin yang 

sesungguhnya. Ketiga, perlu adanya program pendampingan secara berke-

sinambungan kepada perajin guna mewujudkan sentra kerajinan patung Kemenuh 

sebagai industri budaya kreatif. Keempat, diperlukan kajian lanjutan yang lebih 

luas dan komprehensif terkait dinamika sentra kerajinan patung massal, sehingga 

mampu menemukan berbagai alternatif solusi untuk pemberdayaan industri 

budaya massa yang senantiasa dalam proses menjadi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman  

HALAMAN JUDUL ..................................................................................  i 

PRASYARAT GELAR  .............................................................................  ii 

LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................  iii 

LEMBAR PENGUJI ..................................................................................  iv 

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT...........................................  v 

UCAPAN TERIMA KASIH ......................................................................  vi 

ABSTRAK .................................................................................................  x 

ABSTRACT .................................................................................................  xi 

RINGKASAN ............................................................................................  xii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  xiii 

DAFTAR TABEL ......................................................................................     xxii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................  xxiii 

GLOSARIUM ............................................................................................  xxv 

DAFTAR SINGKATAN  ..........................................................................  xxix 

DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................  xxxi 

 

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................  1 

1.1 Latar Belakang  .....................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................  11 

1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................................  11 

1.3.1 Tujuan Umum ....................................................................................  11  

1.3.2 Tujuan Khusus ...................................................................................  11 

1.4 Manfaat Penelitian..............................................................................  12 

1.4.1 Manfaat Teoretis ................................................................................  12 

1.4.2 Manfaat Praktis ..................................................................................  12 

 

 



xviii 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN   

MODEL PENELITIAN ...............................................................  14 

2.1 Kajian Pustaka  ......................................................................................  14 

2.2 Konsep ...................................................................................................  21  

2.2.1 Dekonstruksi.......................................................................................  21 

2.2.2 Relasi Kuasa .......................................................................................  23 

2.2.3 Ideologi...............................................................................................  24 

2.2.4 Industri Budaya Massa .......................................................................  26 

2.2.5 Perajin Patung Kayu ...........................................................................  27 

2.3 Landasan Teori ......................................................................................  28 

2.3.1 Teori Komodifikasi ............................................................................  29 

2.3.2 Teori  Relasi Kuasa dan Pengetahuan  ...............................................  31 

2.3.3 Teori Arena Produksi Kultural ...........................................................  33 

2.3.4 Teori Dekonstruksi .............................................................................  36 

2.4 Model Penelitian ...................................................................................  37 

 

  

BAB III METODE PENELITIAN..............................................................  41 

3.1 Pendekatan Penelitian ...........................................................................  41 

3.2 Lokasi Penelitian  ..................................................................................  41 

3.3 Jenis dan Sumber Data  .........................................................................  43 

3.4 Teknik Penentuan Informan ..................................................................  44 

3.5 Instrumen Penelitian .............................................................................  45 

3.6 Teknik Pengumpulan Data ....................................................................  46 

3.6.1 Observasi  ...........................................................................................  46 

3.6.2 Wawancara Mendalam .......................................................................  47 

3.6.3 Dokumentasi   ....................................................................................  48 

3.7 Teknik Analisis Data  ............................................................................  49 

3.8 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data ..................................................  52 

 

BAB IV DESA KEMENUH SEBAGAI SENTRA KERAJINAN PATUNG 

KAYU ..........................................................................................  53 



xix 

4.1 Tinjauan Umum Desa Kemenuh  ..........................................................  53 

4.1.1 Lokasi dan Keadaan Alam .................................................................  53 

4.1.2 Dinamika Ekonomi: Demografi dan Mata Pencaharian Penduduk ...  63 

4.1.3 Kehidupan Sosial Budaya ..................................................................  66 

4.2 Industri Kerajinan Patung Kayu di Desa Kemenuh ..............................  74 

4.2.1 Akar-Akar Historis .............................................................................  74 

4.2.2 Genealogi Industri Kerajinan Patung Massal di Kemenuh  ...............  80 

4.2.3 Bentuk Produksi .................................................................................  89 

4.2.4 Proses Produksi ..................................................................................  97 

4.2.5 Sistem Pemasaran ...............................................................................  110 

 

BAB V IDEOLOGI PERAJIN PATUNG MASSAL DI DESA 

KEMENUH ............................................................................  115  

5.1 Ideologi Pasar ........................................................................................  124 

5.2 Ideologi Uang ........................................................................................  131 

5.3 Ideologi Gender .....................................................................................  136 

5.4 Ideologi Patriarki .................................................................................  146   

5.5 Ideologi Pariwisata Budaya .................................................................  149 

5.6 Ideologi Budaya Pariwisata...................................................................  158 

   

BAB VI MEMBONGKAR PRAKTIK KUASA INDUSTRI BUDAYA 

MASSA TERHADAP PERAJIN PATUNG KAYU DI DESA 

KEMENUH ................................................................................  165 

6.1 Praktik Kuasa Pemodal dengan Perajin ................................................  181 

6.2 Praktik Kuasa Distributor dengan Perajin .............................................  207 

6.2.1 Kuasa Pengepul Terhadap Perajin .....................................................  208 

6.2.2 Kuasa Agen Perantara Terhadap Perajin............................................  214  

6.3  Praktik Kuasa Konsumen dengan Perajin ............................................  225 

6.3.1 Kuasa Konsumen Langsung Terhadap Perajin ..................................  226 

6.3.2 Kuasa Konsumen Tak Langsung Terhadap Perajin ...........................  230  

 



xx 

BAB VII IMPLIKASI INDUSTRI BUDAYA MASSA TERHADAP 

PERAJIN PATUNG MASSAL DI DESA KEMENUH ............  233 

7.1 Implikasi di Bidang Ekonomi: Antara Survival dan Terpinggirkan .....  233  

7.1.1 Peningkatan Ekonomi Masyarakat .....................................................  233 

7.1.2 Marginalisasi Perajin ..........................................................................  238 

7.2 Implikasi di Bidang Sosial ....................................................................  244 

7.2.1 Munculnya Kelas Menengah Baru .....................................................  244 

7.2.2 Goyahnya Struktur Sosial Tradisional ...............................................  247 

7.3 Implikasi di Bidang Seni Budaya  ........................................................  259 

7.3.1 Pergulatan Wacana Seni Patung Massal ............................................  259 

7.3.2 Kebaruan Motif dalam Bingkai Selera Pasar .....................................  265     

  

BAB VIII PENUTUP ..................................................................................  270  

8.1 Simpulan ................................................................................................  270 

8.2  Temuan Penelitian .................................................................................  271  

8.3 Saran ......................................................................................................  273 

 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................  275 

LAMPIRAN ................................................................................................  284 

  

 



xxi 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                                                           Halamam 

4.1 Perbandingan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kemenuh Tahun 

1992 dan Tahun 2012 ..........................................................................  64 

 

4.2 Perbandingan Mata Pencaharian Penduduk Desa Kemenuh Tahun 

1991, 2005, dan 2013 ..........................................................................  65 

 

4.3 Kepala Desa Kemenuh Periode 1933—2013  .....................................  68 

 

4.4   Nama Perangkat Desa Dinas Kemenuh ..............................................  70 

 

4.5 Bendesa Desa Pekraman di Wilayah Desa Kemenuh .........................  71 

 

4.6 Daftar Sekeha Kesenian pada Masing-masing Banjar di Desa 

Kemenuh .............................................................................................  73 

 

5.1 Dominasi Pasar Menurut Perajin dan Pengusaha Patung di Desa 

Kemenuh .............................................................................................  126 

 

5.2 Perajin Laki-laki dan Perempuan pada Toko Seni di Desa Kemenuh  137 

 

5.3 Perbandingan Patung Berkualitas dengan Patung Pepulasan ..............  141  

 

6.1 Jenis-jenis Usaha Kerajinan Patung di Desa Kemenuh ......................  169 

 

6.2 Lintasan dan Trajektori Perajin yang Menjadi Distributor, Pemilik 

Toko Seni dan Eksportir ......................................................................  176 

 

6.3 Kodifikasi dan Nama Motif Patung Kucing  .......................................  195 

 

6.4 Variasi Upah yang Diterima Perajin Borongan ..................................  199 

 

6.5 Penggunaan Teknologi Baru dalam Proses Produksi Patung di Desa 

Kemenuh .............................................................................................  202 

 

7.1  Rekapitulasi Sektor Pendapatan Desa Kemenuh Tahun 1992 ............  235 

 

 

 

 

 

 



xxii 

DAFTAR GAMBAR 

 

 Gambar                                                                                                    Halaman 

2.1 Bagan Kerangka Model Penelitian  ......................................................  38 

3.1     Peta Pulau Bali dan Tanda     Posisi Desa Kemenuh sebagai Lokasi 

Penelitian ..............................................................................................  42 

 

4.1 Jalan Masuk Menuju Desa Kemenuh dari Arah Utara dan dari Arah 

Selatan ..................................................................................................  53 

 

4.1a   Peta Kecamatan Sukawati dan Kabupaten Gianyar.............................  54 

4.2 Peta Desa Kemenuh ..............................................................................  55 

4.3 Air Terjun Tegenungan Desa Kemenuh ...............................................  56  

4.4 Diagram Tata Guna Lahan di Desa Kemenuh Tahun 2013..................  58 

4.5 Vila Nian dan Vila yang sedang di Bangun di Tegenungan ................  60 

4.6 Koperasi di Desa Kemenuh yang Memanfaatkan Lahan Sawah ..........  61 

 

4.7 Penggalian Batu Padas di DAS Tukad Petanu Desa Kemenuh ............  62 

 

4.8 Dampak Lingkungan Akibat Penggalian Batu Padas di DAS Petanu  .  62 

4.8b Struktur Desa Dinas Kemenuh .............................................................  67 

4.9  Motif Patung Bebek Berdiri di Kios Wila, Tengkulak Kaja ...............  91 

4.10  Aneka Motif Patung Unggas di Toko Seni Pak Wila ..........................  92 

 

4.11  Aneka Varian Motif Patung Bebek Karya I Gusti Ngurah Umum .....  92 

4.12   Aneka Motif Patung Burung Koleksi Domia Brothers ........................  93 

4.13  Patung Burung Koleksi Museum Burung Bali  ...................................  94 

4.14  Aneka Patung Motif Binatang dan Tokoh Hasil Perajin di Kemenuh 

Utara .....................................................................................................  94 

 

4.15  Motif Tokoh Budha dan Bakalan Patung Abstrak ..............................  95 

 

 



xxiii 

4.16 Motif Patung Tradisional Hasil Karya Pematung Kemenuh Selatan ...  96 

 

4.17 Motif Rama Sitha Berbentuk Sendok Garpu dan Motif Tangan ..........  96 

 

4.18  Motif Muka Budha Karya Perajin Kemenuh Kangin ..........................  97 

4.19 Pak Siman dan Pak Mala Pematung Master Artshop Sri Rejeki ..........  99 

 

4.20 Proses Membuat Bakalan Patung Tradisional (Nyalonin) ....................  101 

4.21 Proses Menghaluskan Patung, Ngerot, Ngukir, dan Makalin  ..............  102 

 

4.22 Perajin Membuat Bagian Muka Patung dan Alat-alat Kerja ................  103 

 

5.1  Model Patung Kucing China dan Patung Produksi Perajin 

Tengkulak Kaja  ...................................................................................  127 

 

5.2  Bentuk Patung Berkualitas dan Patung Massal  ..................................  141 

 

5.3  Pekerja Perempuan Sedang Mewarnai (painting) dan Menghaluskan 

Patung (finishing) .................................................................................  145 

 

5.4  Perajin Laki-laki Sedang Membuat Putihan/Bakalan Patung .............  145 

 

5.5 Posisi Industri Budaya Massa dalam Sejarah Budaya Bali ..................  152 

5.6 Pelayanan Wisatawan Asing di Artshop Daging ..................................  161 

 

5.7 I Gusti Ngurah Umum dengan Motif Patung Bebek Amerika .............  163 

 

6.1 Sistem Industri Kerajinan Patung, Bentuk Relasi, dan Hubungan 

Kuasa  ...................................................................................................  166 

 

6.2 Papan Nama Ida Bagus Marka Wood Carver dan Ngakan Kenak 

Family Wood Painted ...........................................................................  164 

 

6.3 I Ketut Adiputra dengan Hasil Karyanya Patung Rama Sitha .............  174 

 

6.4 I Ketut Merta (Pemilik Merta Wood Carver) Memeriksa Patung 

Motif Kucing Manis  ............................................................................  177 

 

6.5 Dewa Putu Parwata Pengelola Ngakan Kenak Family Wood Painted .  179 

6.6 Pekerja Anak-anak di Kenak Family dan I Wayan Bawa Handicraf ...  188 

 



xxiv 

 6.7 Perajin Putihan Memakai Mesin Gijig dan Cara Manual, 

Pengeringan Memakai Sinar Matahari dan Sistem Oven  ....................  203 

 

6.8 Hubungan Kuasa Konsumen Langsung dengan Perajin yang 

Melibatkan Kolaborasi Tripartite .........................................................  227 

 

6.9 Relasi Konsumen Tak Langsung dengan Perajin .................................  231 

 

7.1 Skema Hubungan Patronase yang Melibatkan Pemodal, Pengepul, 

dan Perajin Upahan ...............................................................................  251 

 

7.2 Hubungan Patron Klien dalam Sistem Kerajinan Patung Massal di 

Desa Kemenuh Utara ............................................................................  254 

 

7.3 Skema Perajin Mengalami Proses Dua Kali Subordinasi Budaya .......  260  

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxv 

GLOSARIUM 

 

agensi : unsur pelaku dalam sistem industri kerajinan patung 

massal seperti pemodal, pengepul, konsumen, dan 

perajin. 

   

asimetris (kuasa) :  praktik kuasa antar agensi dalam industri kerajinan 

patung massal yang bersifat tidak setara atau timpang. 

 

buyer :  pembeli patung/pemasan patung dalam jumlah besar 

 

bebek : itik,  motif  patung  yang  menjadi  ciri  khas  karya 

perajin di Tengkulak Kaja, Desa Kemenuh 

 

budaya pariwisata : sikap mental yang cocok dengan pariwisata; budaya 

yang berupaya menyesuaikan diri dengan wisatawan 

dan tuntutan-tuntutannya. 

 

dekonstruksi : membongkar struktur-struktur dominasi yang dianggap 

mapan untuk disusun kembali guna memperoleh 

keberagaman makna; mengurai atau membalik oposisi 

biner 

 

desa adat/desa pekraman: kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali,  

mempunyai satu-kesatuan tradisi dan tata krama 

pergaulan hidup dalam ikatan kahyangan tiga, dan 

bersifat otonom   

 

disaind :  model patung, atau jenis motif yang dijadikan pedoman  

untuk membuat patung produksi massal 

 

eksportir patung :  pengusaha kerajinan patung yang orientasi pemasaran-

nya adalah agen-agen patung di manca negara 

   

fee : komisi yang diberikan pihak penjual patung kepada 

pemandu wisata, agen wisata atas jasanya sebagai ‘agen 

perantara’ dalam mendatangkan konsumen (pembeli 

patung) 

 

genealogi :  metode untuk menelaah asal-usul, dengan cara 

membongkar struktur kuasa yang tersembunyi dalam 

berbagai wacana   

 



xxvi 

habitus :  kebiasaan-kebiasaan sebagai produk sejarah yang 

berfungsi sebagai acuan bertindak dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

hibrid  :  percampuran antar unsur budaya yang berbeda sehingga 

menciptakan makna dan identitas-identitas baru. 

    

ideologi gender : suatu kepercayaan adanya perbedaan peran diantara 

laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial 

budaya 

 

ideologi patriarki : suatu ide yang menempatkan pria pada posisi superior 

dan wanita pada posisi subordinan; ideologi yang 

bersifat maskulin dengan karakter persaingan, 

dominasi, dan eksploitasi. 

  

importir patung :  agen/pengusaha kerajinan patung dari luar negeri yang 

memasok / melakukan pemesanan kepada agen patung 

lokal (eksportir) 

   

industri budaya massa :  praktik-praktik produksi barang-barang budaya yang 

terstandar dan massal untuk dipasarkan kepada 

masyarakat luas. 

 

kapitalisme : suatu sistem ekonomi yang memandang modal sebagai 

kekuatan utama dalam memperoleh keuntungan; Corak 

baru sistem produksi dan pengorganisasian kerja 

dengan pola kepemilikan pribadi, sistem perupahan, dan 

pasar sebagai mekanisme pertukaran. 

 

komodifikasi : suatu  proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya 

bukan komoditi menjadi komoditi.; komoditisasi barang 

dan jasa yang diperjualbelikan di pasar untuk 

memperoleh keuntungan  

 

master pieces  : karya seni yang berkualitas seni tinggi; karya terbaik 

yang diciptakan oleh seniman sebagai wujud kejeniusan 

dan puncak estitik dalam berkarya 

 

“mebayah” :  memperoleh bayaran; melakukan pekerjaan untuk 

memdapatkan upah 

  

mesin gijig :  sejenis mesin pemotong (gergaji), membuat lubang 

yang digunakan oleh perajin untuk membuat bentuk 

dasar patung (bakalan). 

 



xxvii 

“ngayah” : kerja sosial bersifat keagamaan; melakukan pekerjaan 

tanpa menuntut/menerima bayaran upah 

 

outlet :  sejenis toko atau kios pada areal publik untuk menjual 

produk tertentu 

 

pariwisata budaya :  corak pariwisata yang menonjolkan unsur budaya 

sebagai daya tarik wisata yang paling utama 

 

patung produksi :  jenis/motif patung tradisional yang dibuat secara massal 

oleh perajin Kemenuh Selatan; reproduksi patung 

berdasarkan model tertentu.   

 

patung kodian :  jenis/motif patung burung dan binatang yang dibuat 

secara massal oleh perajin di Tengkulak Kaja Desa 

Kemenuh.  

 

patung pepulasan :  mengacu kepada jenis patung massal yang dicat warna-

warni; memulas (bahasa bali)=memolesi permukaan 

patung dengan cat. 

 

pematung ‘demo’ : pematung yang bertugas mendemontrasikan  proses 

pembuatan patung di artshop/galeri. Kelompok 

pematung demo sering disebut community artis. 

 

pematung master : seniman patung yang menghasilkan karya bermutu; 

sebutan bagi pematung yang ahli/trampil membuat jenis 

(bentuk) patung tertentu. 

 

perajin putihan : perajin yang khusus membuat bakalan patung (patung 

setengah jadi); putihan adalah istilah yang diberikan 

kepada patung kayu setengah jadi,  berwarna putih 

sesuai warna asli kayu sebelum diberi cat. 

 

“peta” sentra kerajinan patung : sebaran sentra-sentra kerajinan patung di wilayah 

Desa Kemenuh yang membuat produk patung yang 

khas 

 

pitha maha : perhimpunan seni rupa yang didirikan oleh seniman 

asing yang tinggal di Ubud bersama seniman lokal, 

dengan tujuan mempromosikan karya seni Bali di 

kancah internasional (negara barat). 

 

pop art  :  patung bergaya modern–kontemporer yang memadukan 

unsur tradisional Bali dengan gaya modern   

 



xxviii 

retailer : pedagang eceran; pengusaha patung yang menjual 

patung dalam jumlah bijian/satuan 

 

sekeha : perkumpulan sosial tradisional pada bidang tertentu 

seperti kesenian, profesi, dan hobi. 

 

subak : organisasi sosial tradisional di bidang pengairan sawah 

 

tamu : istilah untuk menyebut wisatawan yang dianggap 

sebagai tamu (tamyu:bahasa Bali) cenderung dilayani 

dan dihormati dengan sebaik-baiknya. 

 

the duckman of bali : penghargaan yang diberikan kepada I Gusti Ngurah 

Umum yang dianggap memiliki ketrampilan, keahlian, 

dan ciri identitas membuat patung bebek 

 

topeng (tapel) :  motif patung yang berbentuk kedok muka  

 

whole seller : pedagang besar yang bergerak dalam usaha kerajinan 

patung yang menjual patung dalam partai besar  

 

 



xxix 

DAFTAR SINGKATAN  

 
 

ASEPHI :  Asosiasi Eksportir & Produser Handicraft Indonesia  

ABRI :  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

BPD :  Badan Perwakilan Desa 

BPS :  Badan Pusat Statistik 

BP3 :  Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala 

DAS :  Daerah Aliran Sungai 

DP : Down Payment ( uang muka ) 

Kaur :  Kepala Urusan ( dalam struktur administrasi desa dinas ) 

KK :  Kartu Keluarga 

LPD :  Lembaga Perkreditan Desa 

LPG :  Liquefied Petroleum Gas 

M-C-C-M+ :  Money (uang) – Commodity – Commodity – Money+  

                           Proses sirkulasi kapital melalui tiga langkah yaitu: langkah 

pertama M-C ketika Kapitalis mengupayakan modal berupa uang 

(money) ditukar menjadi C dalam bentuk sarana produksi, bahan 

baku dan tenaga kerja (komoditi), langkah kedua C-C dimana 

komoditi (bahan baku & tenaga kerja) diubah menjadi komoditi 

baru (C), langkah ketiga C-M+ pada saat komoditi baru ditukar 

menjadi uang (money) dengan perolehan nilai lebih. 

 

MICE :  Meeting, Incentive, Conference, Exhibition 

PDB :  Produk Domestik Bruto 

PNS :  Pegawai Negeri Sipil 

POLRI : Polisi Republik Indonesia 

SDM :  Sumber Daya Manusia 

 



xxx 

SOP :  Sistem Operasional Prosedur 

VS : Versus 

Waskat :  Pengawasan melekat 



xxxi 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran                                                                             Halaman     

              

1. Pedoman Wawancara (Pengusaha/Perajin) ..............................................  285 

2. Pedoman Wawancara (Tokoh/Perajin Tua)............................................ .  288 

3. Daftar Informan ........................................................................................  290 

4. Daftar Usaha Kerajinan Patung di Kemenuh Kelod hingga di 

Tengkulak Kaja ........................................................................................  292 

 

5. Daftar Toko Seni dan Usaha Lainnya di Kemenuh Utara/Tengkulak 

Kaja  .........................................................................................................  293 

 

6. Motif patung dan pengkodeannya ............................................................  294 

7. Daftar Nama produksi dan simbolnya ......................................................  296 

8. Kliping Koran. ..........................................................................................  298 

8.1 Kliping Koran Bali Post 12 Nopember 2011 .....................................  299 

8.2 Kliping Koran Bali Post 14 Nopember 2011 .....................................  300 

8.3 Kliping Koran Bali Post 29 Desember 2011 ......................................  301 

 

 



 

1 

BAB  I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Pariwisata sampai sekarang masih dijadikan sektor andalan bagi 

perekonomian masyarakat Bali. Sektor ini dikembangkan di Bali karena Bali 

memiliki sumber daya alam terbatas, tetapi kaya dengan sumber daya budaya. 

Kebudayaan Bali yang unik tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Bali menetapkan pariwisata budaya sebagai 

jenis pariwisata yang dikembangkan (Picard, 2006: 19—20, Ardika, 2007: 75).  

Pariwisata sebagai sebuah industri merupakan suatu kegiatan yang cukup 

kompleks. Dalam aktivitas pariwisata dibutuhkan berbagai sarana penunjang. 

Pada konteks inilah unsur kerajinan menjadi komponen penting untuk menopang 

keberlangsungan kegiatan pariwisata budaya. Keberadaan sentra-sentra kerajinan 

menjadi salah satu faktor penentu bagi keberlanjutan industri pariwisata budaya 

yang berbasis ‘indigenous tourism’, selain habitat, history, dan heritage (Smith, 

1996: 304; Colton, 2005: 187—188). Unsur kerajinan menjadi daya tarik wisata 

guna memenuhi minat wisatawan, dalam hal ini wisatawan yang ingin melihat 

secara langsung aktivitas berkarya dan kehidupan sehari-hari para perajin (Pandit, 

2003: 81).  

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peran produk kerajinan 

sebagai benda cinderamata bagi wisatawan. Karya seni patung diperlukan dalam 

kegiatan pariwisata karena wisatawan yang datang tidak hanya tertarik untuk 
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melihat pemandangan yang indah, adat istiadat maupun atraksi seni budaya yang 

unik, tetapi mereka umumnya ingin pula membawa serta produk-produk seni 

sebagai barang cinderamata (Ardika, 2007: 79). 

Searah perkembangan pariwisata Bali yang bersifat massal (mass tourism), 

permintaan akan barang seni menjadi semakin meningkat jumlahnya. Peningkatan 

produksi barang-barang seni kerajinan Bali ditunjang pula oleh fenomena baru 

masyarakat global yang menaruh minat terhadap artefak seni budaya khas etnik 

termasuk seni kerajinan Bali (Naisbitt & Aburdene, 1987: 59—60; Susanto, 1998: 

10—110). Bali pun mengandalkan pendapatan daerah dari ekspor komoditi 

kerajinan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Propinsi Bali tentang realisasi ekspor jenis-jenis komoditi tahun 

2006—20012  dapat diketahui bahwa ekspor kerajinan kayu menduduki peringkat 

kedua setelah kerajinan tekstil. Total ekspor kerajinan kayu selama tujuh tahun 

terakhir adalah Rp 562.270.025,45 atau rata-rata Rp 80.324.289,35 setahun. Pada 

tataran nasional, industri kerajinan menjadi penyumbang terbesar kedua Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2009 yakni sebesar 29 triliyun rupiah atau 

27,72% (Zulaikha, 2009: 2).  

Dua kecendrungan tersebut mengindikasikan bahwa jenis komoditi 

kerajinan patung kayu memiliki peluang pasar yang cukup potensial. Respon 

terhadap peluang pasar ini memicu tumbuh suburnya pusat-pusat industri 

kerajinan patung yang memproduksi barang seni bersifat massal dan terstandar. 

Satu diantaranya adalah sentra industri kerajinan yang terdapat di Desa Kemenuh, 

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.  
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Desa Kemenuh  merupakan sentra industri kerajinan patung kayu yang 

cukup terkenal di Bali. Di desa ini terdapat dua pusat perkembangan seni patung 

yaitu Kemenuh Selatan yang setia mempertahankan bentuk-bentuk patung 

tradisional pewayangan dan Kemenuh Utara yang membuat bentuk patung 

binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kedua kelompok perajin ini berkreasi untuk 

membuat produk seni patung sesuai kecendrungan pasar. Kelompok Perajin 

Kemenuh Selatan seperti di Dusun Kemenuh, Sumampan, dan Batu Sepih tetap 

bertahan pada bentuk patung pewayangan, namun para perajin disini juga 

mengembangkan gaya dan motif baru seperti membuat patung penari, dewa-dewi, 

cili, pengolahan akar berbentuk lucu, dan topeng (tapel).   

Kelompok perajin di Kemenuh Utara meliputi Dusun Tengkulak Kaja 

Kangin, Tengkulak Kaja Kauh, Tengkulak Mas, dan Tengkulak Kelod. Kelompok 

ini pada mulanya membuat patung garuda kemudian beralih ke bentuk-bentuk 

unggas, tumbuh-tumbuhan, dan binatang lainnya. Peralihan bentuk baru ini 

diawali dengan peniruan terhadap patung bebek Bali (itik) karya pemahat dari 

Desa Mas, yang ternyata mendapat respon positif di pasaran, sehingga menjadi 

ciri khas kelompok perajin patung Kemenuh Utara. Guna memenuhi selera 

konsumen, para perajin Kemenuh Utara juga mengembangkan produk berbagai 

jenis unggas dan binatang lainnya seperti bebek Korea, bebek Singapura, bebek 

Taiwan, ayam Jepang, anjing Jepang, dan anjing Cina (Sudita, 1987: 49—50).   

Sebelum menekuni pekerjaan sebagai perajin patung, masyarakat  

Kemenuh berprofesi sebagai petani. Akan tetapi, mereka juga membuat patung 

atau jenis ukiran lain hanya untuk kepentingan bersifat lokal terutama berkaitan 
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dengan unsur keagamaan. Habitus para pematung dalam menghasilkan karya 

dilandasi oleh motif pengabdian, penuangan ekspresi seni sesuai ajaran agama 

yang dianutnya (Hindu) sehingga hasil karyanya mencerminkan tiga unsur 

estetika Bali yaitu perpaduan antara satyam, siwam, sundaram atau unsur 

kebenaran, kesucian dan keindahan (Dibia, 2010: 33). Tokoh seniman I Ketut 

Tulak dari Dusun Sumampan Desa Kemenuh yang menghasilkan karya-karya seni 

berkualitas termasuk dalam golongan ini (Merta, 2003: 36—42). Segi kualitas dan 

identitas lokal menjadi basis pengembangan perajin patung kayu di Kemenuh 

Selatan sampai sekarang ini.  

Masyarakat Kemenuh beralih profesi dari petani menjadi perajin patung 

karena perkembangan pariwisata. Peralihan ini dimulai tahun 1970-an dan 

berkembang pesat pada era 1980-an hingga tahun 2000-an (Sukerti, 2005: 5). 

Peralihan ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah perajin dan produksi patung 

yang dihasilkan. Sudita (1987: 78—81) mencatat bahwa selama kurun waktu 10 

tahun (1975—1985) terjadi peningkatan sangat bermakna jumlah perajin di Desa 

Kemenuh. Pada tahun 1975 jumlah perajin di Desa Kemenuh hanya 21 orang, dan 

pada tahun 1985 menjadi 352 orang. Ini berarti terjadi peningkatan jumlah perajin 

hampir 17 kali lipat atau meningkat rata-rata 35 orang per tahun. Demikian pula 

ditinjau dari jumlah produksi patung yang dihasilkan oleh perajin Kemenuh 

menunjukan peningkatan. Pada tahun 1975 produksi patung Kemenuh berjumlah 

772 buah. Jumlah tersebut terus meningkat hingga tahun 1985 mencapai 25.725 

buah patung (naik rata-rata 33% pertahun).  
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Umumnya perajin patung di Desa Kemenuh merupakan tenaga harian 

yang bekerja pada toko seni maupun galeri yang ada di Kemenuh. Selain itu, ada 

pula kelompok perajin yang bekerja dengan sistem borongan maupun sebagai 

pekerja musiman ketika ada order besar. Mereka biasanya memproduksi patung 

berdasarkan pesanan baik oleh pengepul lokal, pengusaha asing, maupun 

konsumen yang datang langsung. Ada pula perajin yang menjual hasil karya 

patungnya ke tempat-tempat tertentu seperti toko seni, Pasar Seni Sukawati, dan 

toko oleh-oleh yang terdapat di Batubulan dan di sekitar Denpasar.  

Jika dicermati mekanisme produksi dan pemasaran yang dilakukan oleh 

perajin patung di Desa Kemenuh, mekanisme ini menunjukan adanya hubungan 

antara perajin dengan pengusaha toko seni, pengusaha asing, dan konsumen 

langsung. Dalam hubungan ini perajin berada pada posisi penerima pesanan 

sesuai selera pasar. Dengan demikian pasar memegang peranan yang dominan 

terhadap perajin, baik dalam proses produksi maupun distribusi patung, termasuk 

pula dalam hal penentuan jenis dan jumlah produk, serta harganya. Dalam hal ini 

dapat diduga bahwa telah terjadi praktik kekuasaan dalam hubungan para pihak 

tersebut  sesuai dengan teori kekuasaan  Faucoult (Ritzer, 2003: 79—81). Masing-

masing pihak dalam praktik ini bermain dengan ideologinya masing-masing 

melalui wacana. Sebagaimana dikemukakan oleh Althusser, bahwa wacana adalah 

ideologi dalam praktik; tidak ada wacana tanpa ideologi dan tidak ada ideologi 

tanpa wacana (Faruk, 2002: 427). Berdasarkan dugaan tersebut, fenomena yang 

menarik untuk dikaji dari sudut Cultural Studies adalah realitas ideologi yang 
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bermain dibalik mekanisme produksi dan pemasaran patung kayu di Desa 

Kemenuh.  

Selain atas dasar dugaan tersebut, pertanyaan ini menjadi penting jika 

ditinjau dari dua hal. Pertama, di masa lampau orang-orang Kemenuh awalnya 

adalah petani yang sekaligus sebagai perajin tradisional, kemudian beralih profesi 

menjadi perajin patung komersial. Dilihat dari sudut teori ideologi dapat diduga 

bahwa perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh ideologi kapitalis yang lebih 

berorientasi kepada keuntungan. Ketika kerajinan patung mengalami proses 

komodifikasi dalam ranah kapitalisme global, tidak terhindarkan campur tangan 

agen luar yang memiliki kekuatan modal dengan perajin lokal. Dalam situasi 

demikian memungkinkan ternaturalisasinya ideologi yang mengarah kepada 

‘daulat uang” dalam bingkai ekonomi koboisme (Korten, 1993: 65) maupun 

agama pasar (Atmaja, 2006: 16).  

Kedua, masyarakat Kemenuh seperti juga masyarakat Bali pada umumnya 

mengalami transformasi dari budaya agraris langsung ke budaya jasa, tanpa 

melalui proses industrialisasi. Dalam perspektif sejarah kebudayaan fenomena 

industri budaya massa dapat dipandang sebagai budaya jasa yang terperangkap 

dalam ranah industrialisasi. Lompatan dan pergulatan budaya yang terjadi ini 

tentu memerlukan pola-pola penyesuaian sehingga besar kemungkinan para 

perajin masih dilekati oleh sistem-sistem tradisi di satu sisi, dan pengaruh ideologi 

baru di sisi lain. Habituasi dan trajektori para perajin dalam ranah industri 

kerajinan patung di Kemenuh boleh jadi mengacu kepada ideologi yang bersifat 

sintetik dan pluralistik, bukan ideologi monolitik (Takwin, 2003: 114—116). 
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 Kendatipun pertumbuhan sentra-sentra kerajinan patung menuju produksi 

massa  terjadi di beberapa tempat di Bali, namun bila dibandingkan antara perajin 

patung Kemenuh dengan praktik kehidupan perajin patung di desa-desa lain 

tampaknya ada perbedaan. Perbedaannya terletak pada bentuk produksi, proses 

produksi, dan pemasaran. Icon produk perajin patung Kemenuh adalah patung 

kayu berbentuk aneka burung atau binatang lainnya dan patung-patung bergaya 

tradisional, sedangkan perajin di tempat lain seperti di Pakudui membuat berbagai 

varian patung garuda (Pemayun, 2009), perajin di Sebatu memproduksi kerajinan 

kayu berbentuk buah-buahan dan binatang (Citrawati, 2006), kelompok perajin di 

Desa Tegalalang dengan karya patung-patung pop art-nya (Suryana, dkk. 2008), 

Desa Celuk  dengan aneka kerajinan perak (Muryana, 2006), dan Desa Selakarang 

dengan patung batu padasnya (Mudana, 2009). Pada umumnya para perajin 

patung di Kemenuh membuat produksi patung mulai dari pengerjaan awal hingga 

selesai, sedangkan di tempat-tempat lain cenderung ada pembagian kerja dalam 

proses produksi misalnya sebagai tukang ukir, dan mewarnai patung. Demikian 

pula dari segi pemasarannya produk patung  kayu Kemenuh lebih banyak  untuk 

memenuhi pesanan  pengepul lokal maupun dari manca negara, sedangkan perajin 

di desa lain ada yang melakukan dengan beragam pemasaran seperti pasar seni, 

toko seni, dan melalui media web-site/internet. 

Latar belakang ideologi perajin patung di Desa Kemenuh tidak bisa 

dilepaskan dengan relasi kuasa yang bermain di dalamnya. Oleh sebab itu, 

fenomena praktik-praktik kekuasaan antara perajin dengan relasinya juga penting 

untuk dikaji. Dari sudut Kajian Budaya fenomena ini menjadi menarik karena 
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ternyata perajin meskipun berada pada posisi yang ditentukan (subordinan) justru 

mereka tetap melakoni pekerjaannya itu. Kondisi demikian mengindikasikan 

bahwa telah terjadi praktik kekuasaan baik bersifat ideologis maupun represif, 

sehingga perajin merasa rela dan senang melakoni profesinya dalam suasana 

hegemonik bahkan dominatif. 

Praktik dominasi pemodal terhadap perajin tampak nyata terjadi pada 

aspek ekonomi. Seperti dimaklumi bahwa dalam industri kerajinan patung terlibat 

beberapa faktor produksi seperti perajin, pengepul lokal, dan agen penjual 

(eksportir patung). Tiap-tiap unsur dalam proses produksi dan distribusi 

mempunyai andil yang sama-sama penting sehingga layak diperhitungkan, 

termasuk pada pendapatan yang diterima. Namun kenyataannya perajin 

memperoleh bayaran sangat kecil dibandingkan dengan pemodal. Sebagai 

ilustrasi, untuk produk satu paket ‘patung kucing manis’ yang terdiri atas tiga 

buah patung masing-masing berukuran tinggi 80:60:40 cm dijual oleh agen/ 

eksportir seharga Rp 80.000,00. Akan tetapi, pematung hanya menerima bayaran 

Rp 10.000,00 (12,5%) sama dengan pendapatan yang diterima oleh pengepul 

lokal yang hanya berperan sebagai perantara kepada agen. Pemodal (agen) 

memperoleh keuntungan sebanyak Rp 40.000,00 atau empat kali lipat dari upah 

yang diterima perajin.  Realitas ketidaksetaraan tersebut memperkuat argumen 

bahwa persoalan-persoalan yang ditunjukkan oleh hubungan kuasa dalam ranah 

industri kerajinan patung menjadi penting dan relevan untuk dikaji lebih seksama. 
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Dengan bertahannya para perajin patung bergaya massal di Kemenuh 

dalam hubungan yang timpang tersebut, besar kemungkinan hal ini akan 

membawa implikasi tersendiri dalam kehidupan perajin. Dikatakan demikian 

karena bagaimanapun juga aktivitas produksi patung massal itu hingga kini tetap 

dipertahankan. Jika dilihat dari teori budaya, aktivitas tersebut dapat diduga telah 

berimplikasi terhadap kehidupan para perajin. Cengkraman kapitalisme global, 

misalnya berpeluang menjadi ancaman bagi keberadaan perajin lokal. Dengan 

kondisi minus sumber daya modal, perajin tidak berdaya mengimbangi akumulasi 

beragam modal yang dimiliki agen luar, dan akhirnya terpinggirkan oleh kekuatan 

luar tersebut. Kendatipun begitu, para perajin tetap merasa perlu mengembangkan 

produksi patung sampai sekarang. Dimensi kreatif untuk mengekspresikan hasrat 

seni dan tuntutan memenuhi kebutuhan hidup (motif sosial ekonomi) menjadi 

alasan rasional para perajin tetap melakoni pekerjaannya (Tunis, 2001: 1—5).    

Berdasarkan fenomena-fenomena seperti di atas, isu latar belakang 

ideologi, praktik-praktik kuasa, dan implikasinya bagi perajin patung kayu di 

Kemenuh menyimpan sejumlah persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam 

dengan pendekatan teori-teori kritis. Kajian industri budaya massa yang 

menyangkut cara produksi artefak, proses distribusi, hingga penerimaannya oleh 

masyarakat konsumen bukanlah persoalan yang sederhana dan polos, tetapi 

merupakan fenomena yang rumit dan saling terkait. Seni patung kayu karya 

perajin Kemenuh yang dikonsumsi masyarakat bertalian dengan pengendalian 

modal dan kekuatan eksternal lainnya, sehingga sarat dengan permainan 

kepentingan maupun tarik-menarik berbagai kekuatan. Disinilah penerapan teori-
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teori sosial kritis berupaya mengungkapkan kelekatan industri kerajinan patung 

dengan kepentingan ekonomi, hubungan sosial, lingkungan budaya tempat artefak 

diproduksi, disimulasikan, dan diterima konsumen (Kellner, 2010: 42—43). 

Pengkajian yang cermat dan mendalam ini akan dapat memberikan manfaat 

teoritis untuk pengembangan ilmu, dan secara praktis untuk emansipatoris bagi 

kelompok marginal dalam hal ini perajin patung di Desa Kemenuh.     

        

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Ideologi apa yang melatarbelakangi perajin Kemenuh memproduksi patung 

kayu yang bersifat massal? 

2. Bagaimana praktik kuasa antara  perajin dengan pemodal, penyalur / 

distributor, dan konsumennya?  

3. Bagaimana implikasi industri budaya massa bagi kehidupan perajin patung 

kayu di Desa Kemenuh ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian ini bertujuan mengkaji, memahami, dan 

mendeskripsikan fenomena industri budaya massa yang berkembang pesat di Bali 

dewasa ini terutama di Desa Kemenuh, dan mengkritisi kenderungannya, 
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sehingga mampu memberikan gambaran yang berimbang terhadap keberadaan 

industri kerajinan patung tersebut. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Penelitian ini secara khusus bertujuan menjawab masalah yang diajukan 

yakni mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan:  

(1) ideologi  yang dianut oleh para perajin patung kayu di Desa Kemenuh dalam 

hubungan produksi dan pemasarannya,  

(2) wacana paktik-praktik kuasa antara para perajin dengan pemodal, distributor 

(penyalur) dan konsumennya, serta 

(3) berbagai hal yang dapat ditunjuk sebagai implikasi industri budaya massa 

dalam kehidupan perajin di Desa Kemenuh. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya  kasanah ilmu 

pengetahuan terutama kecendrungan  budaya massa yang semakin fenomenal 

dewasa ini di Bali terutama dimensi industri kerajinan patung massal. Hasil 

penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai pengayaan materi ajar dalam 

pembelajaran teori-teori sosial budaya, Sejarah Kebudayaan Indonesia, Sejarah 

Kebudayaan Bali, dan Ilmu Sosial Budaya Dasar. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat menambah cakrawala keilmuan kajian budaya terutama 

penerapan teori kritis dalam memetakan kecendrungan budaya kontemporer 
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dewasa ini terkait dengan isu ideologi, praktik kuasa, dan implikasinya kepada 

masyarakat.   

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis  penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:  

(1) pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan keberadaan para 

perajin patung kayu khususnya dan industri budaya massa pada umumnya,  

(2) para perajin dalam memberikan apresiasi dan kesadaran kritis terhadap 

produk-produk budaya yang dihasilkan, dan  

(3) peneliti lain terutama sebagai bahan acuan, dan  informasi bagi peneliti yang 

memiliki perhatian dan ketertarikan terhadap industri budaya massa. 

 


