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SARI 
 

Sari, Ratna U.A, 2011, Etos Kerja Pengrajin Monel Di Desa Kriyan Kecamatan 
Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. M.S 
Mustofa, M.A, Pembimbing II: Drs. Eko Handoyo, M.Si 
 
Kata kunci: etos kerja, pengrajin monel, kelangsungan usaha. 
 

Di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara terdapat 
fenomena yang menarik yaitu banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai 
pengrajin monel. Kerajinan monel diperkirakan muncul sejak tahun 1950 sampai 
sekarang dan dalam perkembangannya juga cenderung semakin meningkat. 
Berkembangnya usaha ini tentu tidak terlepas dari etos kerja yang dimiliki para 
pengrajin monel. Terkait dengan fenomena tersebut timbul masalah berikut: (1) 
bagaimana etos kerja pengrajin monel di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan 
Kabupaten Jepara, (2) bagaimana kelangsungan usaha kerajinan monel di Desa 
Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Adapun tujuan penelitian 
adalah (1) mengungkap etos kerja pengrajin monel di Desa Kriyan Kecamatan 
Kalinyamatan Kabupaten Jepara; (2) memperkirakan kelangsungan usaha 
kerajinan monel di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini 
adalah pengrajin monel, dan informan utama adalah pekerja kerajinan monel, dan 
informan pendukung adalah aparat desa/pemerintah, pedagang dan masyarakat 
sekitar usaha kerajinan monel.Teknik pengumpulan data melalui teknik 
wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Validitas data dengan 
teknik triangulasi sumber. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) dilihat dari etos kerjanya bahwa sebagian 
besar pengrajin monel memiliki semangat semangat bekerja keras, kejujuran, 
tanggung jawab, ketekunan dan kedisiplinan. Kerja keras pengrajin monel 
ditunjukkan dengan bekerja dari pagi hingga sore hari. Bertanggung jawab 
ditunjukkan berani bertanggung jawab sendiri dan mengambil resiko serta 
kesulitan yang ada pada usaha tanpa melemparkan tantangan tersebut pada orang 
lain. Ketekunan dalam bekerja diwujudkan dengan selalu menyelesaikan masalah 
dan mengatasi masalah serta hambatan yang sering terjadi dalam usaha monel. 
Kejujuran dapat dilihat dari perilaku tidak melakukan kecurangan agar mendapat 
kepercayaan dari pelanggan maupun mitra usahanya. Kedisiplinan dalam 
mengatur waktu dan biaya diwujudkan dengan mengatur waktu kerja setiap 
harinya serta mengatur modal sebijaksana mungkin. (2) dilihat dari kelangsungan 
berdasarkan etos kerja pengrajin tersebut diprediksikan usaha monel akan semakin 
berkembang. Walaupun dalam kelangsungannya usaha mereka dapat berkembang, 
namun organisasi usaha mereka tetap pada usaha perorangan atau usaha keluarga, 
dan belum berkembang menjadi usaha yang lebih besar dalam bentuk CV maupun 
PT.  

Simpulan dari penelitian ini adalah etos kerja pengrajin monel di Desa 
Kriyan pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan mereka untuk memperoleh 
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gelar haji agar status sosial mereka sejajar dengan pegawai pemerintah atau kelas 
atas dalam masyarakat Jawa. Kasus pada pengrajin monel di Desa Kriyan 
sependapat dengan tesis Lance Castles tentang kelompok menengah pada 
masyarakat jawa. Hasil penelitian ini juga menentang tesis Geertz, karena 
pengrajin monel di Desa Kriyan tidak hanya kaum santri (Muslim Reformis) 
namun juga golongan Muslim Konservatif, dan tidak ada perbedaan yang 
berkaitan dengan etos kerja yang dimilikinya. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) bagi  
pengrajin: (a) diharapkan dapat tetap mempertahankan etos kerja yang dimilikinya 
dan tetap semangat dalam menjalankan usaha yang dimilikinya; (b) para pengrajin 
diharapkan selalu mengikuti perkembangan zaman (up to date); (c) tetap 
mengupayakan pengembangan produk kerajinan monel selain aksesoris. (2) bagi 
pemerintah: (a) pada pemerintah tetap memberi perhatian kepada usaha 
pengembangan kerajinan monel; (b) tetap diadakan penyuluhan dan pelatihan-
pelatihan untuk meningkatkan mutu SDM pengrajin, sehingga akan muncul 
inovasi-inovasi baru; (c) diharapkan segera merealisasikan koperasi, agar 
masyarakat Desa Kriyan lebih dimudahkan dalam hal permodalan. (3) saran bagi  
masyarakat umum yaitu diharapkan etos kerja yang dimiliki oleh pengrajin monel 
dapat dijadikan panutan agar dapat menjadi usahawan yang sukses dikemudian 
hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara tepatnya di Desa  

Kriyan terdapat fenomena yang menarik yaitu banyaknya masyarakat yang 

bekerja sebagai pengrajin monel. Sejak kapan kerajinan monel ini 

merambah di Desa Kriyan tidak diketahui dengan pasti. Namun menurut 

masyarakat setempat, kerajinan monel diperkirakan muncul dan dikerjakan 

secara turun-temurun sejak 1950 di Desa Kriyan, Kecamatan 

Kalinyamatan. Oleh karena itu tidak mengherankan  jika desa Kriyan 

menjadi sentra dari usaha kerajinan monel. Di sana  terdapat usaha-usaha 

rumah tangga maupun toko-toko yang memamerkan produk-produk dari 

kerajinan monel. Dengan semakin berkembangnya usaha kerajinan monel 

di Desa Kriyan, membuat usaha ini semakin berkembang dan menyebar ke 

desa-desa lain di Kecamatan Kalinyamatan dan Kecamatan Pecangaan. 

Perkembangan zaman yang semakin maju, begitu pula akan 

kebutuhan dan selera konsumsi hidup manusia. Menjadi berpengaruh 

terhadap usaha kerajinan monel yang banyak mengalami perubahan dari 

segi bahan, model, motif dan persaingan dalam pemasaran. Pada masa itu 

pengerjaan kerajinan ini masih menggunakan peralatan yang sangat 

sederhana. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan 
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informasi juga ikut mempengaruhi proses kegiatan usaha pada sebagian 

pengrajin monel.  

Meningkatnya persaingan dan peluang pasar yang semakin besar 

menjadikan pengrajin kesulitan dalam menangani permintaan pasar. 

Permintaan pasar yang semakin meningkat menjadi bukti bahwa kerajinan 

ini mampu bertahan hingga sekarang. Hal ini dikarenakan harganya yang 

lebih terjangkau dari pada perhiasan yang terbuat dari bahan dasar emas, 

sehingga perhiasan monel dapat digunakan sebagai pengganti emas putih. 

Monel merupakan sejenis baja putih yang anti karat yang dapat dijadikan 

sebagai perhiasan maupun produk-produk yang lain. Salah satu hasil 

kerajinan monel Jepara yaitu gelang digunakan sebagai identitas untuk 

jamaah haji Indonesia.  

Belakangan banyak warga dan bahkan pemuda yang mulai 

menekuni usaha ini. Untuk menekuni usaha ini sangat diperlukan keahlian 

khusus tentang model dan  harus selalu mengikuti perkembangan model di 

pasaran, karena  untuk aksesoris monel  ini pesaing terberatnya adalah 

aksesoris dari Korea Selatan dan China yang lebih mempunyai keunggulan 

dalam model dan harganya yang lebih murah.  

Meskipun sebagian besar kerajinan monel dalam pengerjaannya 

masih menggunakan peralatan yang cukup sederhana, namun kerajinan 

monel Jepara tetap memiliki kualitas yang baik. Selain itu, kerajinan 

monel Jepara mempunyai model yang khas dibandingkan dengan kerajinan 

berbahan sama dari daerah lain, sehingga kerajinan monel tetap menjadi 
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daya tarik bagi pasar lokal, antara lain Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, 

Medan, Riau, Samarinda, Maluku, Ternate, dan daerah-daerah lain di 

Indonesia. Selain itu, untuk pasar internasional, kerajinan monel Jepara 

mampu mencapai pasar Timur Tengah.  

Kerajinan monel di Desa Kriyan menjadi menarik untuk diteliti 

dilihat dari etos kerja pengrajin. Hal itu didasarkan pada pemahaman 

bahwa perkembangan suatu usaha erat kaitannya dengan etos kerja. 

Bekerja sebagai seorang pengrajin sangat memerlukan adanya etos kerja 

karena pekerjaan ini selalu berhadapan dengan berbagai macam resiko. 

Etos kerja adalah semangat untuk bekerja dan berusaha yang memiliki 

mentalitas untuk melakukan suatu pekerjaan (Koentjaraningrat, 2006 : 73-

83). Bekerja merupakan bagian hidup yang harus dijalani oleh setiap 

orang, bahwa bekerja itu penting karena akan memperoleh status 

kedudukan. Mereka harus mempunyai etos kerja yang baik jika usahanya 

ingin berhasil. 

Etos kerja merupakan karakter seseorang atau kelompok manusia 

yang berupa kehendak atau kemauan dalam bekerja yang disertai semangat 

yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita. Adanya etos kerja dalam bekerja 

membuat rutinitas dalam lingkup pekerjaan tidak akan membuat bosan, 

bahkan mampu meningkatkan prestasi kerjanya. Hal yang mendasari 

semangat dan etos kerja diantaranya keinginan untuk menjunjung tinggi 

mutu pekerjaan akan turut serta memberikan masukan-masukan ide di 

tempat bekerja.  



4 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berkaitan 

dengan pengrajin monel. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai etos kerja masyarakat Jepara secara 

umumnya, dan masyarakat di Kecamatan Kalinyamatan secara khususnya, 

serta apakah terjadi kesinambungan antara etos kerja dengan kelangsungan 

usaha kerajinan monel yang ada di Desa Kriyan Kecamatan Kabupaten 

Jepara. Dari paparan di atas, maka akan dilakukan penelitian tentang “Etos 

Kerja Pengrajin Monel Di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara” 

 
B. Rumusan masalah: 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana etos kerja pengrajin monel di Desa Kriyan Kecamatan 

Kalinyamatan Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimana kelangsungan usaha kerajinan monel di Desa Kriyan 

Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara? 

 
C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengungkap etos kerja pengrajin monel di Desa Kriyan Kecamatan 

Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 
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2. Memperkirakan kelangsungan usaha kerajinan monel di Desa Kriyan 

Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.  

 
D. Manfaat penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

informasi dan referensi bagi penulis maupun peneliti dalam 

menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai Etos 

Kerja Pengrajin Monel Di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara. 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang terkait, antara lain: 

a) Pengrajin monel 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat semakin menumbuhkan etos 

kerja bagi pengrajin. 

b) Mahasiswa  

Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi penelitian 

serupa yang berkaitan dengan data tentang pengrajin monel agar 

dapat  bermanfaat  bagi para mahasiswa. 

c) Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan etos kerja dan 

pengalaman pengrajin monel. 
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E. Penegasan istilah 

Untuk menghindari perbedaan dalam pemahaman terhadap judul 

dalam penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan istilah-istilah yang 

terkandung dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah 

sebagau berikut : 

1. Etos Kerja 

Etos kerja merupakan karakter seseorang atau kelompok manusia 

yang berupa kehendak atau kemauan dalam bekerja yang disertai 

semangat yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita. 

2. Pengrajin monel 

Pengrajin adalah orang yang pekejaannya membuat kerajinan (dalam 

kamus besar bahasa Indonesia, 2002:922). Pengrajin dalam penelitian 

ini adalah pengusaha kerajinan monel. Kerajinan monel  merupakan 

kerajinan yang berbentuk aksesoris berbahan baja putih anti karat. 

3. Kelangsungan Usaha 

Kegiatan di bidang perdagangan dengan mengerahkan tenaga, pikiran 

dan badan, guna mencapai tujuan serta kegiatan di perdagangan tetap 

berlangsung.   

 
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

   Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian. 

1. Bagian Awal 

Pada bagian awal memuat beberapa halaman yang terdiri dari 

halaman judul, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman 
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pernyataan, halaman motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu terdiri dari : 

a) Bab I Pendahuluan 

Bab I mengemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika 

penulisan skripsi. 

b) Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori 

Bab II berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan serta penyelesaian yang diajukan. 

c) Bab III Metode Penelitian 

Bab III meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, validitas data, 

teknik analisis data. 

d) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab IV mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan.  

e) Bab V Simpulan dan Saran 

Bab V mengemukakan tentang simpulan dan saran dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

3. Bagian akhir 

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.



8 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Etos Kerja  

a. Konsep Etos Kerja  

Etos adalah aspek evaluatif sebagai sikap mendasar terhadap diri 

dan dunia mereka yang direfleksikan dalam kehidupannya (dalam 

Uswatun, 2004: 8-9). Menurut Geertz etos adalah sikap yang mendasar 

terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup (dalam Abdullah, 1988: 

3). Etos adalah aspek evaluatif, yang bersifat menilai. Jadi, apakah kerja 

dalam hal yang lebih khusus, usaha komersial, dianggap sebagai suatu 

keharusan demi hidup, atau sesuatu yang imperatif dari diri, ataukah 

sesuatu yang terikat pada identitas diri yang telah bersifat sakral. 

Identitas diri dalam hal ini adalah suatu yang telah diberikan oleh 

agama. Etos kerja sepenuhnya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan 

dengan kesadaran dalam menentukan pilihan terhadap suatu pekerjaan, 

memberikan dorongan, motivasi, dan memberikan makna terhadap 

suatu pekerjaan yang dikerjakan, yang kemudian akan berkembang 

menjadi watak atau sikap mental dalam bekerja. Oleh karena itu, etos 

kerja pada dasarnya selalu berhubungan dengan wawasan moralitas 

yang mampu mendasari diri dalam bekerja. 
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Teori Max Weber tentang etos kerja menjelaskan bahwa adanya 

kaitan antara perkembangan suatu masyarakat dengan sikap dari 

masyarakat terhadap makna kerja (Max Weber, 2003:72-116). Menurut 

Koentjaraningrat (2002:73-82) etos kerja adalah semangat untuk 

bekerja dan berusaha yang memiliki mentalitas untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa etos kerja adalah suatu 

karakter seseorang maupun kelompok manusia yang berupa kehendak 

atau kemauan yang disertai semangat yang tinggi untuk mewujudkan 

cita-cita. 

Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap 

perbuatan dan kegiatan individu. Fungsi etos kerja adalah:  

1) Pendorang timbulnya perbuatan. 

2) Penggairah dalam aktivitas. 

3) Penggerak, seperti mesin bagi mobil besar kecilnya motivasi akan 

menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan (A. Tabrani Rusyan 

2010). 

Etos kerja yang dilihat dari semangat keagamaan, orang yang 

beragama itu akan bekerja berdasarkan Tuhannya, mereka memiliki 

semangat bekerja dan tidak mau melakukan kecurangan karena Tuhan. 

Mereka bekerja sudah mempunyai jiwa sebagai wiraswasta, dimana 

mereka bisa memajukan perekonomian daerahnya, mereka mengalami 

hambatan apabila kebijakan sosial, ekonomi, politik dikuasai oleh 

pemerintah seolah-olah mereka tidak bisa bekerja. Di Jawa seseorang 
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mempunyai jiwa untuk bekerja dengan baik yaitu pada golongan 

masyarakat santri daripada priyayi dan abangan, yaitu penduduk yang 

terlalu miskin untuk berwiraswasta (Geertz dalam Koentjaraningrat, 

1990:276). Bekerja sangat dipengaruhi oleh sikap dari masyarakat suatu 

kebudayaan yang menganggap bahwa kerja keras dan kejujuran adalah 

suatu keharusan bagi setiap manusia untuk mencapai kesejahteraan 

spiritual. 

 
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etos Kerja 

Etos kerja sangat terkait dengan asumsi bahwa peranan manusia 

sebagai individu sangat menentukan, artinya kesadaran manusia atau 

nilai-nilai budaya yang dianut oleh manusia itu sangat menentukan. Jadi 

dalam proses pembangunan ekonomi, etos kerjalah yang menjiwai dan 

menuntun langkah-langkah atau perilaku manusia. 

Hasil penelitian Siti Kholifah tentang faktor yang 

melatarbelakangi etos kerja pada masyarakat santri pada industri rumah 

tangga konveksi di Kota Kudus menunjukkan bahwa etos kerja mereka 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain. 

1) Keluarga dan pengalaman 

Keluarga merupakan agen sosialisasi dan pewarisan budaya 

yang pertama kali dikenal oleh seseorang. Suatu keluarga 

pengusaha santri yang mempunyai usaha konveksi cenderung 

mengajarkan pada anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya untuk 

menekuni usaha yang sama. Bagi masyarakat santri kudus, 
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pekerjaan sebagai wiraswasta adalah pekerjaan yang dianjurkan 

oleh Sunan Kudus yang merupakan panutan bagi masyarakat santri 

Kudus. Ada kecenderungan bahwa masyarkat santri Kudus tidak 

menyukai pekerjaan kantoran atau pegawai negeri, karena 

pekerjaan tersebut tidak mencerminkan pribadi muslim yang 

dinamis dalam mengubah takdirnya. 

2) Pandangan bekerja adalah ibadah 

Selain pengalaman dalam keluarga, ajaran agama juga 

mempengaruhi etos kerja suatu masyarakat. Masyarakat santri desa 

Janggalan sangat kuat terhadap ajaran agamanya, yaitu agama 

Islam. Ada anggapan bahwa masyarakat santri adalah suatu 

masyarakat menjalankan perintah agamanya secara sungguh-

sungguh dengan meninggalkan kepentingan duniawi. Namun 

masyarakat santri yang ada di Desa Janggalan jauh dari pada itu. 

Mereka lebih banyak berperan dalam bidang industri dan 

perdagangan, dengan mendirikan usaha konveksi. Walaupun selalu 

disibukkan dengan urusan kerja, pengusaha santri ini berusaha 

untuk tidak melalaikan ibadahnya. Mereka menganggap bahwa 

ibadah tidak hanya dilakukan dengan ibadah ritual seperti sholat, 

puasa, zakat, dan haji, tatapi dengan bekerja mereka juga 

memerlukan ibadah-ibadah ritual dianggap sebagai landasan bagi 

pelaksanaan pencarian rezeki. 
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3) Kepercayaan terhadap takdir 

Kepercayaan akan takdir merupakan salah satu yang 

membuat masyarakat santri Janggalan mempunyai etos kerja yang 

tinggi. Sebagai umat muslim yang patuh, masyarakat santri 

Janggalan percaya pada takdir merupakan salah satu rukun Islam. 

Namun mereka juga percaya bahwa manusia dapat merubah takdir 

dengan berusaha. Masyarakat santri berpedoman pada Al-Qur’an 

yang tercantum perintah Allah kepada setiap orang untuk berusaha. 

Koentjaraningrat (1982: 34-35) memberikan beberapa cara 

untuk menanamkan nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan 

salah satunya dengan pembinaan dan pegasuhan atau generasi yang 

baru untuk yang masa yang akan datang sejak kecil dalam kalangan 

keluarga. Persuasi dan penerangan juga jalan lain  untuk menanamkan 

jiwa pembangunan, misalnya kemampuan persuasi dari pihak agama. 

Di dalam suatu agama ada ajaran yang menganjurkan manusia untuk 

bekerja keras, hidup hemat dan sederhana, hidup berdisiplin dan 

bertanggung jawab. 

 
c. Langkah-Langkah Pengembangan Etos Kerja Masyarakat 

Sjafri Sairin (2002:141) mengatakan bahwa usaha untuk 

mengembangkan etos kerja produktif pada dasarnya mengarah pada 

peningkatan produktivitas yang bukan saja produktivitas individu 

melainkan juga produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu 

dapat ditempuh berbagai langkah seperti:  
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1) Peningkatan produktivitas melalui penumbuhan etos kerja, dapat 

dilakukan lewat pendidikan yang terarah. Pendidikan harus 

mengarah kepada pembentukan sikap mental pembangunan, sikap 

atau watak positif sebagai manusia pembangunan bercirikan 

inisiatif, kreatif, berani mengambil resiko, sistematis dan skeptik.  

2) Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

pembangunan yang memerlukan berbagai keahlian dan 

keterampilan serta sekaligus dapat meningkatkan kreativitas, 

produktivitas, kualitas dan efisiensi kerja.  Berbagai pendidikan 

kejuruan dan politeknik perlu diperluas dan ditingkatkan mutunya. 

3) Dalam melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sebaiknya 

nilai budaya Indonesia terus dikembangkan dan dibina guna 

mempertebal rasa harga diri dan kebangsaan dan memperkokoh 

kesatuan. 

4) Disiplin nasional harus terus dibina dan dikembangkan untuk 

memperoleh rasa sikap mental manusia yang produktif. 

5) Menggalakkan partisipasi masyarakat, meningkatkan dan 

mendorong agar terjadi perubahan dalam masyarakat tentang 

tingkah laku, sikap serta psikologi masyarakat. 

6) Menumbuhkan motivasi kerja, dari sudut pandangan pekerja, kerja 

berarti pengorbanan, baik itu pengorbanan waktu senggang dan 

kenikmatan hidup lainnya, sementara itu upah merupakan ganti 

rugi dari seluruh pengorbanannya itu.  
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Pada dasarnya kerja paling tidak mempunyai tiga fungsi; yaitu 

memberikan kesempatan kepada orang mengembangkan bakatnya, agar 

orang bisa mengatasi rasa egoisnya dengan jalan yang perlu untuk 

kehidupan yang layak. Dengan menumbuhkan motivasi seperti itu, 

maka sikap pekerja yang beranggapan bahwa kerja adalah suatu 

pengorbanan yang beranggapan bahwa kerja adalah suatu pengorbanan 

dapat dihindarkan dan nantinya akan dihasilkan manusia pekerja yang 

betul-betul produktif. 

 
2.   Etos Kerja Masyarakat Jawa dan Semangat Kewirausahaan 

Mengenai etos kerja masyarakat Jawa merupakan suatu etos yang 

positif dan tetap relevan untuk saat ini dan seterusnya. Namun, dalam 

kenyataannya sering disalah fahami oleh orang lain dan juga oleh 

sementara orang Jawa sendiri. Ini adalah akibat dari cara penyampaian 

ajaran-ajaran filsafat Jawa yang pada umumnya secara tersirat dan 

simbolik, contoh mengenai pemahaman yang tidak cocok terhadap makna 

berbagai ungkapan seperti alon-alon waton kelakon. Ungkapan tersebut 

sebenarnya mempunyai makna yang positif dan mengandung pesan yang 

tetap relevan untuk saat ini. 

Clifford Geertz, seorang antropolog Amerika, dalam 

pengamatannya terhadap tiga kelompok orang Jawa yaitu santri, priyayi, 

dan abangan. Geertz menyimpulkan bahwa diantara ketiga penggolongan 

masyarakat Jawa, kaum santrilah yang mempunyai etos kerja yang paling 

tinggi. Dalam kelompok dagang kelas menengah di Mojokuto, Jawa 
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Timur. Dijelaskannya, dengan etos kerja santri yang mereka miliki, 

kelompok pengusaha Muslim memang berhasil menjadi wong dagang 

yang cukup berhasil, yaitu menjadi kelas menengah di Mojokuto, tetapi 

keberhasilan lebih lanjut ternyata tidak bisa berkembang.  

Menurut Clifford Geertz pedagang-pedagang yang ada di Mojokuto 

merupakan kelompok mandiri, kurang disukai, dan hidup terpisah. Hampir 

semua pedagang yang ada di Mojokuto adalah orang-orang islam yang 

teguh, yang gaya hidupnya berbeda dari gaya hidup petani yang tenteram 

ataupun pegawai pemerintah yang halus. Golongan santri tetap terasing 

secara fisik dan secara sosial dari masyarakat. 

Geertz memperlihatkan kelompok pengusaha muslim tidak 

kekurangan modal, juga memiliki pangsa pasar yang memadai, juga 

memiliki semangat yang cukup besar, karena seperti telah kita lihat, 

kelompok ini memiliki apa yang di Barat disebut sebagai etos Protestan 

yaitu hemat, rajin, dan bebas. Yang tidak dimiliki oleh pedagang muslim 

pembaru ini di akhir tahun 1950-an pada dasarnya ada dua hal yaitu 

kemampuan memobilisasi modal dan kemampuan untuk membentuk 

lembaga-lembaga ekonomi. Pendeknya, mereka tidak memiliki dukungan 

organisasional dan struktural.  

Menurut Geertz, mereka adalah pengusaha tanpa perusahaan. Jadi, 

etos kerja yang baik tanpa diimbangi pengetahuan yang memadai 

(misalnya, apa produk yang digemari pasar, apa hambatan memajukan 

usaha, siapa pesaing-pesaing di pasar, dan sebagainya) dan keterampilan 
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organisasi-manajerial (misalnya, bagaimana membentuk lembaga-lembaga 

ekonomi, bagaimana memobilisasi modal, bagaimana menjalankan 

perusahaan secara efisien, dan sebagainya) maka sukses komersial yang 

mungkin dicapai akan sangat terbatas. 

Namun apabila etos kerja awal tadi tidak mampu menghasilkan 

sukses yang lebih tinggi karena dua kekurangan tersebut, dalam konteks 

persaingan dengan kelompok lain mereka akan kalah bersaing dengan 

kelompok lainnya, yang pada giliran selanjutnya membawa akibat lebih 

fatal, yaitu melemahnya etos kerja mereka secara perlahan-lahan. Apalagi 

ditambah dengan faktor-faktor sosial-politik yang tidak menguntungkan, 

maka proses pelemahan itu pun berjalan lebih cepat. Penjelasan ini masuk 

akal. Jika orang sudah bekerja dengan rajin, jujur dan bersikap hemat, 

tetapi hasilnya tidak seberapa, bahkan kemudian kalah bersaing dengan 

tetangganya, secara tidak fair pula, maka semangat kerjanya akan merosot, 

yang pada gilirannya melemahkan etos kerja yang awalnya lumayan baik. 

Paparan di atas membuktikan bahwa dalam dunia usaha sangat 

diperlukan adanya etos kerja bagi pelaku usaha yang dijalani. Hal itu 

didasarkan pada pemahaman bahwa setiap perkembangan dalam suatu 

usaha sangat tekait dengan etos kerja. Etos kerja adalah semangat untuk 

bekerja dan berusaha yang memiliki mentalitas untuk melakukan suatu 

pekerjaan (Koentjaraningrat, 2006 : 73-83). Bekerja merupakan bagian 

hidup yang harus dijalani oleh setiap orang, dan mereka harus mempunyai 

etos kerja yang baik jika usahanya ingin berhasil. 
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Hasil penelitian serupa Siti Kholifah tentang etos kerja masyarakat 

santri pada industri rumah tangga konveksi di salah satu desa di Kabupaten 

Kudus (2006), dijelaskan bahwa masyarakat santri di desa tersebut yaitu 

desa Janggalan di dalam, membangun usaha konveksinya mempunyai etos 

kerja yang menilai tinggi kerja keras, kedisiplinan, ketekunan, kejujuran, 

dan tanggung jawab. Kerja keras masyarakat santri desa Janggalan untuk 

membangun usaha konveksinya dilakukan dengan cara kreatif, inovatif, 

dan kompetitif. Melalui kreativitas, inovasi, dan kompetisi, pengusaha 

santri ini dapat menggali kemampuannya untuk lebih adaptif menghadapi 

lingkungan kerja mereka yang penuh dengan persaingan dan perubahan. 

Usaha konveksi yang umumnya membuat pakaian wanita, selalu 

membutuhkan inovasi-inovasi baru, karena mode pakaian wanita selalu 

berubah. 

Etos kerja yang menilai tinggi kerja keras dengan mengedepankan 

sikap kompetitif, kreatif, dan inovatif, merupakan nilai budaya pendukung 

pembangunan yaitu nilai budaya yang berhasrat untuk mengeksploitasi 

lingkungan yang akan menambah kemungkinan inovasi. Mentalitas yang 

demikian akan membuat bangsa itu lebih adaptif dalam menghadapi 

perkembangan dunia. 

Selain mentalitas yang menilai tinggi hasrat bereksplorasi untuk 

inovasi suatu pembangunan juga membutuhkan suatu mentalitas yang 

menilai tinggi mutu dan ketelitian. Suatu mentalitas yang menilai tinggi 

mutu dan ketelitian itu sebenarnya memerlukan suatu orientasi nilai 
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budaya yang menilai tinggi hasil karya manusia. Mentalitas yang menilai 

tinggi hasil karya manusia ini seperti etos kerja yang ditunjukkan oleh 

masyarakat santri Janggalan melalui ketekunan kerjanya. Masyarakat 

santri menjalankan usaha konveksinya dengan niat hati dan keseriusan 

yang tinggi, karena dengan niat hati dan keseriusan untuk menjalankan 

suatu usaha maka kualitas hasil produksinya akan lebih terjaga. Selain itu, 

kesabaran untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan mengatasi 

kesulitan juga diperlukan agar hasil karyanya tetap dapat bertahan di 

pasaran.  

Pemaparan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa masyarakat 

santri yang bekerja pada usaha konveksi menilai tinggi etos kerja. Hal ini 

dibuktikan dengan usaha masyarakat santri untuk tetap mengembangkan 

usaha konveksi tersebut. Dengan demikian kasus yang terjadi di Desa 

Jenggalan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang ditandai 

dengan munculya golongan usahawan yang lebih inovatif. 

 
3. Profil Usahawan  Jawa  

Umumnya usahawan-usahawan maupun pedagang di Jawa 

tergolong dalam masyarakat kelas menengah. Lance Castle menjelaskan 

bahwa ciri utama masyarakat kelas menengah bukanlan karena posisinya 

sebagai kelas tengah, melainkan lebih karena keinginan mereka untuk 

melepaskan diri dari dua golongan masyarakat agraris. Kelas menengah 

tentunya berbeda dengan kaum tani, mereka mempunyai kesempatan 

untuk mengadakan pembaharuan yang tidak dipunyai oleh kaum tani.  
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Masyarakat kelas menengah juga mempunyai keinginan dalam 

pembaharuan dan menabung, yang tidak dimiliki oleh golongan atas 

(kaum elit), yaitu dengan menanamkan modal, menemukan metode-

metode baru, dan memecahkan persoalan produksi dan kurs yang dapat 

menambah pendapatan mereka dan barangkali dapat mengangkat status 

sosial mereka. Golongan ini kemungkinan mereka lebih cenderung 

mengembangkan nilai-nilai dan sikap yang lebih baik terhadap 

pertumbuhan ekonomi daripada golongan lainnya (Lance Castles, 1982: 

29). 

 Lance Castles dalam bukunya yang berjudul Tingkah Laku Agama, 

Politik Dan Ekonomi di Jawa  yaitu penelitiannya pada masyarakat Kudus 

menjelaskan bahwa di dalam masyarakat santri, usahawan, terutama bagi 

mereka yang lebih berhasil, mempunyai posisi yang kuat untuk 

mempengaruhi seluruh kelompok secara lambat laun dengan gagasan-

gagasan mereka tentang industri, sifat hemat, percaya atas diri sendiri, dan 

kesucian hak milik. Mereka dapat melakukan ibadah haji ke Mekah dan 

menyediakan dana dan memberikan waktu untuk urusan organisasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat santri cenderung 

akan memberikan nilai-nilai kepada golongan menengah untuk menentang 

orang-orang istana, birokrasi, dan penduduk kampung. 

Keberhasilan golongan santri pada pengusaha-pengusaha Kudus 

yang telah meciptakan industri nampaknya tetap tidak menutupi adanya 

kegagalan yang dihadapi oleh mereka. Kegagalan tersebut dikarenakan 
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hambatan-hambatan sebagai berikut, yaitu pertama, pada dasarnya mereka 

gagal bersaing dalam hal saham dengan golongan Cina, karena itu usaha 

kreteklah yang cocok untuk kewiraswastaan individualistis pedagang-

pedagang santri.  

Kedua, tidak diperbolehkannya mekanisasi dan terus didesak untuk 

tetap memakai tenaga-tenaga kerja yang dinilai kurang efisien. Hal 

tersebut barangkali ada hubungannya dengan politik pemerintah dan 

serikat buruh yang mencegah mekanisme proses dasar pabrik dengan 

tujuan untuk mempertahankan tingkat-tingkat pekerjaan. 

Ketiga, hanya ada sedikit dari pengusaha-pengusaha Kudus yang 

berhasil memajukan bentuk-bentuk usaha atau organisasi ekonomi yang 

lebih dari usaha (firma) keluarga. Individualisme yang berlebihan dari 

usahawan santri nampaknya membuat mereka benar-benar tidak cocok 

terhadap koordinasi pekerjaan seperti itu. Kelebihan sebagai usahawan 

santri dengan mempertahankan industrinya yang khas dan kehematannya, 

nampaknya mereka hanya bermanfaat dalam jangkauan-jangkauan 

ekonomi yang lebih rendah, tetapi mereka tidak berperan dalam 

pembangunan. 

Kegagalan yang di alami pengusaha santri di Kudus ternyata tidak 

hanya disebabkan oleh hambatan dalam faktor ekonomi, namun juga 

karena faktor politik, kultural, teknis maupun kemampuan dalam 

berorganisasi.  
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B. Landasan Teori 

Gagasan Geertz mengenai etos kerja pedagang Jawa, ditunjukkan 

adanya ikatan yang kuat antara unsur kerja duniawi dan rohani. Dalam 

hubungan ini, ia menafsirkan adanya keseimbangan antara mengejar 

kepentingan duniawi adalah suatu kebajikan di dalam ajaran Islam (Rosjidi 

dalam Baidi, 2006 ). Penafsiran ini justru banyak dijalankan oleh orang-orang 

Islam reformis dikalangan pedagang Islam terutama di kota-kota pantai Utara 

Jawa. Oleh karena itu, konsepsi Geertz, membenarkan adanya hubungan 

historis dan fungsional antara Islam dan perdagangan. Geertz (Sukidi 2005) 

menjelaskan bahwa para pemimpin komunitas bisnis di Mojokuto adalah 

sebagian besar muslim reformis. Geertz menemukan sebagian besar 

pemimpin usaha bisnis tekstil, tembakau, serta sejumlah toko dan perusahaan 

justru didominasi muslim reformis-puritan. Tujuh dari pertokoan modern 

yang berdiri kokoh di Mojokuto, enam di antaranya dijalankan oleh muslim 

reformis-puritan. Ia lalu berkesimpulan bahwa reformisme Islam, dalam 

bentuknya muslim puritan, adalah doktrin mayoritas para saudagar (Geertz 

dalam Sukidi 2005). 

Selain Geertz, dijumpai pengamat lain yang memperhatikan masalah 

pertumbuhan kelas menengah Jawa, terutama dalam kaitannya dengan 

struktur feodal masyarakat Jawa. Studi Lance Castles (1982), dalam kasus 

industri Rokok Kudus 1967, mengkaji bahwa kelas sosial yang berdasarkan 

perdagangan dan industri, adalah sesuatu yang bertentangan dengan struktur 

sosial resmi dalam masyarakat Jawa. Paradok ini digambarkan oleh Castles 
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sebagai kondisi umum, yaitu suatu pelukisan masyarakat Jawa yang hanya 

mengenal sistem dua kelas (penguasa dan rakyat), tidak mudah menerima 

kehadiran kelas menengah Jawa, sehingga kelas menengah tidak pernah 

muncul di tengah-tengah masyarakat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Baidi pada masyarakat Laweyan yang 

merupakan kampong saudagar batik di Surakarta. Apabila tesis Castle itu 

diterapkan di Laweyan, maka munculnya kampung dagang itu di awal abad 

ini bisa dikatakan sebagai faktor perkecualian dari konsep Castles. Dengan 

kata lain, sejauh menyangkut pertumbuhan kelompok Laweyan pada awal 

abad ini, maka terdapat permasalahan khusus yang tidak dicakup oleh 

gagasan Castles, terutama permasalahan yang berkaitan dengan munculnya 

kelompok pengusaha Laweyan di tengah-tengah struktur masyarakat feodal 

Surakarta. Sesungguh-nya terjadi perimbangan antara naiknya kekayaan para 

saudagar disertai memudarnya wibawa kekuasaan tradisional. 

Pertumbuhan pengrajin monel Kriyan kiranya dapat dikategorikan 

sebagai kelompok menengah Jawa yang sedang menemukan bentuk dirinya 

sebagai reformis, terutama dalam bidang etos kerja dan bentuk pekerjaan. Di 

samping itu, bagaimana etos kerja pengrajin monel Kriyan dapatkah 

dijelaskan dalam kerangka tesis Lance Castle dan Clifford Geertz.  

 
C. Kerangka Berpikir 

Kerajinan monel di Desa Kriyan menarik untuk diteliti ketika dilihat 

dari etos kerja pengrajin. Hal itu didasarkan pada pemahaman bahwa 

kewirausahaan erat kaitannya dengan etos kerja. Bekerja sebagai seorang 
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wirausaha sangat memerlukan adanya etos kerja, karena pekerjaan ini selalu 

berhadapan dengan berbagai macam resiko. Hal tersebut dikarenakan setiap 

perkembangan dalam suatu usaha sangat tekait dengan etos kerja.  

Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etos kerja bagi pelaku usaha sangat diperlukan, karena dapat 

meningkatkan hasil kerjanya. Etos kerja pengrajin monel yang disertai 

dengan semangat keagamaan dan semangat berwirausaha dapat 

mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan usaha yang 

berdampak pada kelangsungan usaha kerajinan monel. Di samping itu, sangat 

diperlukan pengembangan etos kerja oleh para pengrajin, karena hal tersebut 

diperlukan dalam menangani berbagai masalah yang timbul dalam rangka 

Kemampuan Dalam Bekerja 

Kelangsungan Usaha 

Semangat 
Keagamaan 

Semangat 
Berwirausaha 

Faktor Pendorong Etos 
Kerja 

Etos Kerja Pengrajin Monel 
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menjalankan suatu usaha. Ketika pengrajin mempunyai etos kerja dengan 

semangat kerja keras maka diharapkan dapat meningkatkan  kemampuan 

dalam menjalankan usaha serta akan berdampak positif bagi kelangsungan 

usaha bagi para pengrajin monel, sehingga kerajinan monel di Jepara dapat 

semakin berkembang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 

2007:4) metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Penelitian kualitatif lebih mementingkan pada penjelasan mengenai 

hubungan antara data yang diteliti, sasaran dalam penelitian kualitatif 

adalah prinsip-prinsip atau pola-pola yang secara umum dan mendasar, 

berlaku dan mencolok berdasarkan atas gejala-gejala yang dikaji. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi data 

yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang mencakup catatan laporan 

dan foto-foto. Dalam penelitian ini akan diambil data serta penjelasan 

mengenai etos kerja pengrajin monel pada masyarakat Kalinyamatan 

secara khususnya, dan masyarakat Jepara secara umumnya. Dengan cara 

seperti itu diharapkan penulis dapat menemukan jawaban-jawaban 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penulis berinteraksi secara 

langsung dengan para pengrajin monel, pekerja kerajinan monel, aparat 

desa/pemerintah, pedagang dan masyarakat sekitar usaha kerajinan monel. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat di Desa Kriyan Kecamatan 

Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Desa Kriyan merupakan desa yang 

menjadi pelopor kerajinan monel, tidak heran jika Desa Kriyan merupakan 

sentra dari kerajinan monel, karena sebagian besar warganya menjadi 

pengrajin monel maupun pedagang kerajinan monel.  

Data potensi dan perkembangan Desa Kriyan 2009 menunjukan 

bahwa usaha kerajinan monel di Desa Kriyan berjumlah 205 unit usaha. 

Sebagian besar usaha monel ini berskala kecil sampai sedang. 

 
 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan salah satu unsur fenomena yang 

dijadikan sebagai bahan penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah etos 

kerja pengrajin monel di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara. Peneliti dalam penelitian ini akan bertanya kepada para 

pengrajin monel yang ada di Desa Kriyan untuk mendapatkan jawaban 

yang diinginkan peneliti untuk mendukung keberhasilan penelitian. Dalam 

penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Etos kerja pengrajin monel di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara yang meliputi: 

a. Etos kerja dilihat dari semangat keagamaan, semangat 

pembangunan dan semangat berwirausaha 

b. Kemampuan dalam bekerja 
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2. Kelangsungan usaha kerajinan monel di Desa Kriyan Kecamatan 

Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang meliputi: 

a. Perkembangan usaha kerajinan monel 

b. Hambatan dalam usaha monel 

c. Cara pengrajin dalam memajukan usaha kerajinan monel 

Fokus ini dimaksudkan agar penelitian yang dihasilkan dapat 

menjawab masalah yang diangkat. Sesuai dengan pendapat Moleong 

(2007: 237) bahwa tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan 

tanpa adanya fokus yang diteliti. 

 
 

D. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa kata-kata, tindakan 

dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

1. Data primer 

a. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pengrajin monel yang ada 

di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 

Pengrajin dalam penelitian ini adalah pemilik kerajinan monel. 
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Tabel 1. Subjek Penelitian 
No Nama Spesialisasi Pengrajin 

1 Slamet Hadi Iswanto 
 

Pengrajin grajian, liontin 

2 Ma’arin  Pengrajin giwang 

3 Amin Fatah  Pengrajin cincin 

4 Ali Shodikin  Pengrajin cincin 

5 Wahyu Buwono  Pengrajin grajian 

6 Sanusi  Pengrajin exa 

Sumber: Hasil Observasi Penelitian di Desa KriyanTahun 2010. 
 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa subjek penelitian 

adalah monel yang ada di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 

langsung dengan dengan subjek penelitian untuk memperoleh data 

secara mendalam terkait dengan etos kerja pengrajin monel, sikap dan 

pandangan pengrajin sebagai seorang pemimpin dalam usaha yang 

dimilikinya. Hal ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan data 

yang benar dan valid. 

b. Informan 

Sumber data primer diperoleh dari informasi para informan 

yang dapat dipercaya dan mengetahui tentang kajian dalam penelitian 

ini. Informan utama yaitu para pekerja kerajinan monel serta informan 

pendukung yang sekiranya dapat melengkapi data dalam penelitian ini 

adalah aparat desa, pedagang dan masyarakat desa Kriyan. 
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Tabel 2. Informan dalam Penelitian Kerajinan Monel di Desa 
Kriyan 

No Nama Pekerjaan Status dalam Penelitian 
Kerajinan Monel di Desa 

Kriyan 
1 Muhammad 

Munif 
Pekerja Informan Utama 

2 Ahmad 
Mu’adzin 

Pekerja Informan Utama 

3 Ahmad Arfak Pekerja Informan Utama 

4 Siti Sholikhati Pekerja Informan Utama 

5 Abdul Haris 
Stiawan, SSi 

Kepala Desa Informan Pendukung 

6 Amin Fatah Bendahara 
Desa 

Informan Pendukung 

7 Ahmad Sahid Pedagang  Informan Pendukung 

8 Nikmah 
Mubarok 

Pedagang Informan Pendukung 

9 Sofian A Pedagang Informan Pendukung 

10 Mu’awanah Ibu Rumah 
Tangga 

Informan Pendukung 

11 Ririn Nurul M Karyawan 
Swasta 

Informan Pendukung 

Sumber: Hasil Observasi Penelitian di Desa Kriyan Tahun 2010. 
 

Berdasarkan tabel 2 terdapat beberapa Pekerja pada usaha 

kerajinan monel menjadi informan utama, Pada subjek penelitian ini 

akan ditanyakan mengenai persepsinya terhadap etos kerja pengrajin 

monel. Bagaimana pandangan mereka terhadap kepemimpinan 

pengrajin, cara pengrajin mengatur para pekerja, dan lain sebagainya. 

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah pedagang, 

aparat desa dan masyarakat Desa Kriyan. Pedagang akan ditanyakan  

alasan mereka menjadi mitra kerja pengrajin monel dan tetap setia 

memasarkan produk kerajinan monel kepada konsumen. Aparat desa 
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merupakan bagian penting dalam mengatur jalannya sistem 

pemerintahan di suatu desa. Pada subjek penelitian ini akan diperoleh 

data kependudukan, data monografi desa dan data  yang berkaitan 

dengan kelompok pengrajin monel.  Masyarakat sekitar  merupakan 

masyarakat yang tinggal disekitar tempat tinggal pengrajin monel. 

Subjek pada penelitian ini akan dicari data mengenai aktivitas sosial 

yang dilakukan oleh pengrajin monel, akan ditanyakan tentang 

interaksi pengrajin dengan masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan 

untuk mencari dan menemukan data yang benar dan valid. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data yang didapat atau diperoleh 

dengan cara tidak langsung. Sumber data sekunder diperoleh dari: 

a. Sumber Arsip 

Sumber arsip yang dimaksudkan dalam hal ini adalah arsip 

pemerintah desa maupun pemerintah daerah yang dapat menjadi 

data pendukung. Sumber arsip ini digunakan untuk memperoleh 

data peta desa, jumlah penduduk, tingkat pendidikan penduduk 

mata pencaharian penduduk dan jumlah pengrajin kerajinan monel 

di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 

b. Foto 

Foto sering digunakan sebagai alat untuk keperluan 

penelitian kualitatif. Foto banyak digunakan bersama-sama dengan 

pengamatan. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam 
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penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang 

dihasilkan oleh peneliti sendiri (Bogdan dan Biklen dalam 

Moleong, 2004:160). 

Foto yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto yang 

dihasilkan oleh peneliti sendiri. Foto diambil saat peneliti 

melakukan pengamatan, yaitu ketika peneliti melitasi jalan desa, 

mengadakan pengamatan di bengkel kerajinan monel. 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Teknik Wawancara 

Teknik ini ditujukan pada pengrajin, pekerja, pedagang, 

aparat desa, dan masyarakat sekitar. Data diperoleh dari wawancara 

dengan pengrajin, sebagai informan utama adalah data mengenai 

kemampuan bekerja pengrajin, bagaimana mengelola usahanya, cara 

pengrajin mengatur para pekerja, dan lain sebagainya. Sedangkan 

data yang diperoleh dari informan pendukung adalah data yang 

berkaitan dengan kependudukan, data yang berkaitan dengan usaha 

kerajinan monel, serta data tentang etos kerja pengrajin monel dan 

kelangsungan usaha monel. 

Alat pengumpul data yang berupa daftar wawancara. 

pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan pengecekan antara 

informan satu dengan informan yang lain serta dengan data peneliti, 
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dan wawancara dilakukan dengan cara terus menerus kemudian 

membandingkan antara informan satu dengan informan yang lain.  

2. Teknik Observasi  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan 

data yang berupa pedoman pengamatan dan observasi partisipasi 

dengan tujuan untuk mengetahui etos kerja pengrajin monel di Desa 

Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.  

Cara yang digunakan adalah mengadakan pengamatan 

langsung di lokasi usaha monel dengan cara melihat, mendengar dan 

penginderaan lainnya. Observasi secara langsung mempunyai 

maksud untuk mengamati dan melihat langsung kegiatan-kegiatan 

dalam keseharian yang dilakukan oleh pengrajin monel.  

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian 

ini dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data hasil 

wawancara dan observasi. Dokumentasi diperlukan untuk 

memperkuat data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu  dengan 

cara mengumpulkan arsip dan buku-buku yang berhubungan dengan 

kerajianan monel di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara. Pencatatan dokumen dilakukan dengan 

pencatatan arsip berupa data, dokumen yang ada di balai desa, 

instansi pemerintah seperti kantor kecamatan. Penggunaan dokumen 
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dilakukan dengan hati-hati, dengan tujuan  menambah atau 

memperkuat bukti-bukti lainnya yang telah dikumpulkan. 

   
F. Validitas Data 

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan yaitu 

pemeriksaan melalui sumber. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif Patton (dalam Moleong, 2007: 178). Triangulasi ini dapat dicapai 

dengan jalan:  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Dari hasil pengamatan dan berdasarkan hasil wawancara kepada para 

informan, baik informan kunci maupun informan pendukung yang 

telah diteliti akan dibandingkan. Hal ini dimaksudkan agar 

memperoleh data yang terpercaya dan akurat. 

2. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. Melakukan wawancara dengan para 

informan yang berbeda posisinya di dalam masyarakat serta dengan 

usia dan pengalaman yang berbeda membuat jawaban yang berbeda-

beda pula. Wawancara kepada pengrajin, pekerja, pedagang, aparat 

desa dan masyarakat Desa Kriyan, diperoleh suatu garis besar 

mengenai jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan,  sehingga 

dapat ditarik kesimpulan obyektif mengenai hasil penelitian ini. 
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G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian, analisis data penelitian mempunyai kedudukan 

yang sangat penting. Metode analisis data menurut Patton adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2007:280). Ada dua cara yang 

dapat dilakukan untuk menganalisis dalam penelitian kualitatif, yaitu (1) 

analisis data lapangan; (2) analisis data setelah pengumpulan data selesai. 

Cara yang pertama dilakukan pada waktu kegiatan pengumpulan data 

dilapangan sedang berlangsung, cara ini dilakukan berulang-ulang dan 

hasilnya harus diuji kembali, sedangkan cara kedua dilakukan setelah 

proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara 

yang kedua dengan alasan bahwa analisisnya akan lebih lengkap, dengan 

demikian tidak perlu diulang-ulang. 

Agar hasil penelitian dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, maka dalam menganalisis data penelitian menggunakan 

analisa model interkasi Milles dan Huberman. Kegiatan pokok analisa ini 

meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan (Milles dan Huberman, 1992:20). Rincian model tersebut 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di lapangan  yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan pengumpulan data harus 

dengan cermat dan teliti agar mendapatkan data yang valid dan 



35 

 

 

reliabel sesuai dengan yang kita butuhkan. Dalam pengumpulan data, 

peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi pada 

usaha kerajinan monel. 

2. Reduksi Data 

Data-data penelitian yang telah dikumpulkan selanjutnya 

direduksi. Dengan analisis ini memudahkan peneliti dalam 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dengan cara seperti ini, maka 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat diverifikasi. Dalam reduksi 

data ini peneliti memanfaatkan catatan lapangan untuk mempermudah 

data mana yang diperlukan dan data mana yang harus dibuang 

sehingga menghasilkan kesimpulan final. 

3. Penyajian Data 

Informasi yang tersusun memberi kemungkinan untuk menarik 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara 

lain berupa teks naratif dan bagan yang berhubungan dengan 

penelitian partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Tujuannya 

adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh 

karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. Penyajian data juga 

merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. 

Peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau 

kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya. Masing-

masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai 
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dengan rumusan masalahnya. Masing-masing tipologi terdiri atas sub-

sub tipologi yang bisa jadi merupakan urutan-urutan, atau prioritas 

kejadian. Tahap ini peneliti melakukan display (penyajian) data secara 

sistematik, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian-

bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental 

terlepas satu dengan lainnya sehingga data diklasifikasikan 

berdasarkan tema-tema inti. 

4. Penarikan Kesimpulan/Vertifikasi 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji 

kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. 

Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait 

dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, 

kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang 

terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan 

proposisi yang telah dirumuskan setelah melakukan penelitian di Desa 

Kriyan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian 

lengkap dari partisipasi pendidikan formal yang berbeda dari temuan 

yang sudah ada. Berdasarkan uraian diatas, langkah analisis data 

dengan pendekatan ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Komponen-komponen data interaktif dapat digambarkan sebagai 

berikut:  
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Bagan Analisis Data          

                                                        

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

                                        (Sumber Miles dan Huberman, 1992:20) 

 

Dari keempat komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian lapangan dengan 

mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data 

karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah 

direduksi kemudian diadakan penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut 

telah dilakukan, maka diambil penarikan atau verifikasi. 

 

 
 
 
 

Pengumpulan Data 
(1)

Reduksi Data 
(2) 

Penyajian Data 
(3) 

Kesimpulan : 
Penarikan/verifikasi  

(4) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Kriyan merupakan desa yang paling kecil di Kecamatan 

Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Di Desa Kriyan juga terdapat fenomena 

menarik yaitu banyaknya masyarakat di Desa Kriyan yang menjadi 

pengrajin monel. Desa Kriyan dapat dikategorikan sebagai desa kerajinan 

dengan produk khasnya yaitu kerajinan monel dan sekaligus menjadi 

sentra kerajinan monel di Jepara. Desa Kriyan yang menjadi pusat 

kerajinan monel menjadi tempat yang strategis untuk memasarkan maupun 

mengembangkan usaha kerajinan monel. 

 

Gambar 3. Tugu sentra kerajinan monel di Desa Kriyan  
(Dok: Ratna, 12 Desember 2010) 

Kesuksesan beberapa pengrajin membuat warga yang bertempat 

tinggal di sekitar Desa Kriyan juga mengikuti jejak warga Desa Kriyan 
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yang telah dahulu merintis usaha kerajinan monel ini. Selain itu 

perkembangan usaha monel di Desa Kriyan juga banyak mempengaruhi 

warga di desa-desa sekitar Desa Kriyan dan desa-desa lain di Kecamatan 

Kalinyamatan dan Kecamatan Pecangaaan. 

Desa Kriyan adalah salah satu desa di Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara yang berada di sebelah timur Jepara kota, dengan jarak 

18 km atau sekitar 30 menit untuk perjalanan menggunakan kendaraaan 

bermotor, serta  1,5 km dari Kecamatan Kalinyamatan. Desa ini berbatasan 

dengan Desa Purwogondo di sebelah barat, Desa Bakalan di sebelah timur, 

Desa Margoyoso di sebelah utara, dan Desa Robayan di sebelah selatan. 

Luas daerah daratan Kriyan adalah 41,94 km². Luas lahan terbagi dalam 

beberapa fungsi, dapat di kelompokkan seperti untuk fasilitas umum, 

pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. 

Secara administratif wilayah Desa Kriyan terdiri dari 20 RT dan 4 

RW. Secara topografi, Desa Kriyan memiliki variasi ketinggian antara 1 m 

sampai dengan 4 m dari permukaan laut. Daerah terendah adalah di 

wilayah RT 01, RW 01, dan daerah yang tertinggi adalah di wilayah RT 

19, RW 04. 

 
2. Gambaran Umum Masyarakat Desa Kriyan 

Penduduk Desa Kriyan sebagian besar adalah penduduk asli daerah 

tersebut dan sebagian adalah pendatang dari berbagai daerah. Berdasarkan 

kisah sejarahnya, Desa Kriyan merupakan salah satu wilayah pusat 

kerajaan Kalinyamat yang zaman dahulu dipimpin oleh Ratu Kalinyamat. 



40 

 

 

Seorang ratu yang begitu tersohor pada zaman penyebaran Islam oleh Wali 

Songo.  

 
Gambar 1. Masjid Al Makmur peninggalan Ratu Kalinyamat 
(Dok: Ratna, 12 Desember 2010) 

Di Desa Kriyan terdapat masjid, yaitu masjid Al Makmur yang 

konon merupakan masjid peninggalan zaman Ratu Kalinyamat yang saat 

itu dibangun oleh Kyai Jafar Shidiq. Penyebaran Islam pada zaman 

Walisongo di Desa Kriyan yang menyebabkan seluruh penduduknya 

beragama Islam dan sebagian besar warga merupakan masyarakat santri 

yang menggunakan ajaran agama sebagai pedoman hidup. Keberadaan 

masjid peninggalan Ratu Kalinyamat menjadi bukti bahwa pengaruh Islam 

di Desa Kriyan sangatlah kuat. Penyeberan oleh Walisongo ini 

menyebabkan sebagian besar warga Desa Kriyan tergolong dalam Islam 

Konservatif atau biasa dikenal dengan Nahdlatul Ulama. Separuh dari 

penduduk Desa Kriyan tergolong sebagai Islam Revormis atau 

Muhammadiah. Di Desa Kriyan dua golongan Muslim ini bercampur 
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menjadi satu, namun, ada sebagian warga yang membagi blok sesuai 

golongan masing-masing. 

Berdasarkan data administratif pemerintahan Desa Kriyan, jumlah 

penduduk yang tercatat secara administrasi dari tahun ketahun semakin 

meningkat. Secara rincinya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3: Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis 
Kelamin Desa Kriyan Tahun 2006-2009 

  Jumlah Penduduk Jiwa 
(Tahun) 

No Jenis Kelamin 2006 2007 2008 2009 

1 Laki-laki 2404 2412 2463 2706 
2 Perempuan 2572 2591 2541 2371 

Jumlah 4976 5003 5004 5077 

Sumber : Data monografi Desa Kriyan tahun 2009 

Dilihat dari penduduknya, Desa Kriyan mempunyai penduduk yang 

heterogen jika dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Terdapat dua 

macam golongan masyarakat di Desa Kriyan berdasarkan faham agama 

Islam, yaitu Nahdlotul Ulama(NU) dan Muhammadiah(MD) dengan 

perbandingan yang sama. Selain itu perkembangan pembangunan di 

bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-

masing agama. Dari hasil pendataan penduduk didapatkan bahwa seluruh 

penduduk Desa Kriyan beragama Islam.  

Sementara itu jika dilihat dari kondisi perekonomian, Desa Kriyan 

di topang oleh beberapa mata pencaharian warga diantarannya adalah 

pedagang, wirausaha, petani, dan lainnya. Perkembangan jumlah 

penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut. 



42 

 

 

Tabel 4: Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Kriyan Menurut 
Mata Pencaharian Tahun 2007-2009 
 
No  

 
PEKERJAAN 

 JUMLAH  

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 
1 Petani 23 23 24 
2 Buruh tani 7 7 8 
3 Peternak - 1 2 
4 Pedagang 390 395 405 
5 Wirausaha 503 508 511 
6 Karyawan swasta 185 185 185 
7 PNS/POLRI dan TNI 82 85 98 
8 Pensiunan 20 23 26 
9 Tukang bangunan 27 27 27 
10 Tukang kayu/ ukir 26 26 26 
 Jumlah  1263 1180 1312 

Sumber : Data monografi Desa Kriyan tahun 2009 

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di 

Desa Kriyan adalah menjadi wirausaha. Dari 511 wirausaha, terdapat 205 

wirausaha adalah pengrajin monel. Kerajinan monel adalah kerajinan 

sejenis baja putih anti karat yang berbentuk aksesoris atau perhiasan yang 

cukup indah dan tidak kalah dengan aksesoris emas. Mulai dari bentuk 

cincin, kalung, gelang, giwang, atau lainnya, dengan harga yang cukup 

tejangkau, sehingga layak dijadikan sebagai oleh-oleh atau cenderamata 

ketika mengunjungi Kota Jepara.  

Masyarakat Desa Kriyan mempunyai karakter yang sangat khas 

yang berkaitan dengan usaha rakyat yang ada di Desa Kriyan. Ketika 

seseorang jenuh dengan bekerja sebagai pengrajin monel, maka mereka 

akan pergi ke luar kota untuk mencari pekerjaan di sana atau merantau. 

Namun sejauh apapun mereka merantau, mereka akan kembali ke Desa 

Kriyan dan melanjutkan menjadi pengrajin monel. Hal tersebut 
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dikarenakan membuat kerajinan monel telah menjadi keahlian dan telah 

menjadi budaya bagi mereka. Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak 

Amin Fatah, yaitu salah seorang pengrajin dan pegawai kelurahan. 

“Warga di sini mempunyai keunikan mbak, banyak orang Kriyan 
yang bosan menjadi pengrajin monel kemudian merantau, namun 
akan tetap menjadi pengrajin monel ketika kembali ke desa ini” 
(wawancara kepada bapak Amin Fatah (38) pada tanggal 27 
Desember 2010). 
 
Di Desa Kriyan hampir tidak ada warga yang menganggur, semua 

bekerja, mulai dari dewasa hingga anak sekolah. Sebagian besar mereka 

bekerja menjadi pekerja monel. Anak yang masih sekolah biasanya bekerja 

sepulangnya  dari sekolah. Pagi menuntut ilmu dan siangnya membantu 

orang tua. Selain sebagai pengrajin monel, masyarakat Desa Kriyan juga 

terkenal sebagai pembuat dan penjual ikan laut asap maupun ikan pindang 

yang biasanya dijual ke pasar-pasar yang tidak hanya di wilayah Jepara 

saja namun hingga wilayah Kudus. Usaha yang dijalankan oleh 

masyarakat Kriyan ini lebih dahulu menjadi sumber kehidupan mereka 

dari pada usaha kerajinan monel yang selama ini lebih menjadi ciri khas 

daerah tersebut. Selain itu, sekarang ini sedang digalakkan usaha rumah 

tangga yang lainnya, yaitu usaha sari kelapa. Usaha ini telah dijalankan 

oleh beberapa warga Kriyan. 

Salah satu hal yang penting untuk memajukan tingkat kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya 

adalah dengan pendidikan. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka 

akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan 
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mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan, dan pada gilirannya 

dapat mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya 

akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja 

baru guna mengatasi masalah pengangguran. Pendidikan biasanya akan 

dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu 

mudah menerima informasi yang lebih maju. Berikut adalah tabel yang 

berkaitan dengan pendidikan terakhir penduduk Desa Kriyan. 

 

Tabel 5: Perkembangan Penduduk Desa Kriyan Menurut Pendidikan 

Terakhir Tahun 2007-2009 

 

No Tingkat pendidikan Jumlah Penduduk 
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 

1 Tamat sekolah non 
fomal dan tidak 
sekolah 

341 348 352 

2 Tamat SD 1204 1210 1226 
3 Tamat SLTP 1230 1221 1210 
4 Tamat SLTA 1175 1175 1175 
5 Tamat 

Akademi/D1/D2/D3 
48 57 71 

6 Tamat Strata 1 225 230 241 
7 Tamat Strata 2 - - - 
 Jumlah 4223 4241 4275 

Sumber : Data monografi Desa Kriyan tahun 2009 

Dari data di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2009, sebagian 

besar penduduk Kriyan hanya sampai pada tingkat pendidikan SD  yaitu 

berjumlah 1226, dan disusul oleh SLTP dan SLTA/sederajat. Keterbatasan 

pendidikan tersebut yang menyebabkan warga Desa Kriyan sebagian besar 

bekerja sebagai wirausaha dan pedagang. 
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3. Gambaran Umum Usaha Kerajinan Monel di Desa Kriyan 

Budaya wiraswasta yang terdapat pada sebagian besar masyarakat 

Jepara membuat usaha-usaha yang menjadi ciri khas Jepara semakin 

berkembang pesat, seperti industri mebel, kerajinan tenun ikat Troso, 

kerajinan monel, kerajinan patung, kerajinan rotan, genteng, konveksi, dan 

usaha-usaha khas Jepara lainnya yang sudah tersebar hampir di seluruh 

Indonesia dan beberapa Negara di dunia. Kerajinan monel misalnya, 

keunggulan produk khas Jepara ini dibuktikan dengan kepercayaan pihak 

pemerintah Indonesia dari beberapa tahun hingga sekarang untuk 

senantiasa menggunakan gelang monel dari Jepara sebagai identitas 

jamaah haji asal Indonesia saat menunaikan ibadah haji. 

Kerajinan monel merupakan salah satu kerajinan khas Jepara yang 

sampai saat ini masih dilestarikan oleh banyak masyarakat khususnya 

masyarakat Desa Kriyan dan sekitarnya. Kerajinan ini telah menembus 

pasar Nasional bahkan Internasional. Pemasaran kerajinan ini meliputi 

kota-kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, 

Medan, Padang, Riau, Samarinda, Maluku, Ternate, dan hampir seluruh 

pelosok daerah-daerah lain di Indonesia. Selain itu pemasarannya sampai 

ke luar negeri, antara lain di Timur Tengah, Brunai Darussalam, Malaysia, 

Singapura, Thailand, dan Negara-negara lainnya.  

Sejarah perkembangnya kerajinan monel di Desa Kriyan 

diperkirakan berawal pada tahun 1950. Kerajinan monel dikerjakan turun-

temurun di Desa Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. 
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Perintis kerajinan ini adalah Sarpani dan Rukan. Mereka memulai 

membuat aksesoris dari baja putih yang mereka peroleh dari rongsokan 

kapal dan pesawat. Karena peran dari beliau sehingga kerajinan ini 

diminati oleh masyarakat untuk menekuni usaha serupa dan dapat 

berkembang hingga sekarang.  

Pada saat itu kerajinan monel hanya berpusat di Desa Kriyan saja, 

namun karena kerajinan monel ini semakin diminati oleh masyarakat, 

maka kerajinan ini mulai berkembang ke desa-desa sekitar Desa Kriyan, 

seperti di Desa Margoyoso, Robayan, Purwogondo, Krasak, dan desa-desa 

lain disekitar Kecamatan Kalinyamat dan Kecamatan Pecangaan. Serupa 

dengan usaha monel yang ada di Desa Kriyan, di desa-desa tersebut juga 

banyak terdapat show room yang menyediakan berbagai aksesoris monel 

dengan berbagai macam bentuk dan macamnya, beserta bengkel-bengkel 

kerajinan monel yang mengerjakan aksesoris kalung, cincin, giwang, 

gelang, dll. Selain kerajinan berbahan dasar monel, di Desa Kriyan dan 

desa-desa lainnya juga memproduksi aksesoris berbahan dasar perak, 

kuningan dan besi putih.  

Keunikan usaha kerajinan  monel di Desa Kriyan yaitu usaha  ini 

dibagi menjadi beberapa blok, sebagian blok pengrajin yang khusus 

memproduksi cincin, dan sebagian yang lain memproduksi aksesoris 

lainnya seperti liontin, gelang dan lainnya. Kerajinan monel yang dibuat 

oleh pengrajin monel di Desa kriyan mengkhususkan hanya pada produk-

produk tertentu seperti cincin, gelang, liontin, exa, dan grajian. Sementara 
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aksesoris yang lainnya seperti kalung, anting, gelang menyebar ke desa-

desa sekitar Kriyan yang juga mempunyai banyak pengrajin monel. 

 
Gambar 2. Contoh aksesoris gelang monel di Desa Kriyan 
(Dok: Ratna, 14 November 2010) 

Desa Kriyan yang menjadi sentra kerajinan monel Jepara sudah 

membentuk komunitas kerajinan monel, jumlah pengrajin monel di Desa 

Kriyan seluruhnya ada 200 lebih pengrajin, namun komunitas ini terdiri 

dari 15 pengrajin yang membawahi kelompok-kelompok pengrajin yang 

lainnya. Kelompok ini menyesuaikan jenis kerajinan yang dibuatnya. 

Kelompok pengrajin cincin, dibantu oleh anggota dari komunitas yang 

khusus mengerjakan cincin juga, kelompok liontin dibantu oleh anggota 

komunitas serupa, begitu juga kelompok-kelompok yang lainnya.  

Berkembangnya usaha kerajinan monel tiap tahun prospeknya 

semakin bagus. Aksesoris pengganti emas ini banyak diminati oleh 

masyarakat karena kualitasnya yang bagus. Menurut pengakuan sebagian 

besar pengrajin monel, tidak banyak hambatan yang ada dalam usaha 

monel yang selama ini mereka tekuni. Kalau kebanyakan pengrajin usaha-
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usaha lain banyak mengeluhkan masalah biaya produksi, seperti kenaikan 

bahan baku, namun tidak pada usaha kerajinan monel ini. Hal itu 

dikarenakan, sebagian besar pengrajin ini menggunakan bahan baku 

kerajinan monel dari limbah pabrik maupun barang bekas kapal, pesawat, 

alat-alat kantor, restoran yang berupa baja putih. Limbah ini mereka 

datangkan dari Surabaya, Bandung dan Jakarta. Biasanya mereka bekerja 

sama dengan pemilik pabrik maupun pengepul agar dapat  memperoleh 

bahan baku dengan lebih mudah. 

Hal di atas dilakukan untuk menekan pengeluaran untuk bahan 

baku, karena harganya yang lebih murah, mereka membeli bahan baku 

yang berupa limbah dan bukan berupa lempengan  dengan harga 

Rp12.500,- per kilogramnya. Kalau mereka membeli limbah baja putih 

namun sudah berbentuk lempengan, harganya antara Rp25.000,- sampai 

Rp30.000,-  perkilogramnya. Kadang kenaikan bahan baku ini juga sering 

terjadi, namun kenaikan ini tidak berpengaruh banyak, karena untuk setiap 

kenaikan, rata-rata hanya berkisar antara Rp200,- sampai Rp500,- 

perkilogramnya. Kenaikan tertinggi yang mencapai Rp5.000,- hanya 

dalam beberapa hari saja.  

Meskipun bahan baku cenderung murah, namun untuk memulai 

usaha ini, banyak diantaranya yang memerlukan modal yang cukup besar, 

mulai dari belasan juta bahkan hingga puluhan juta rupiah. Hal tersebut 

karena harus mendatangkan mesin baru untuk proses produksinya. Selain 

harga bahan baku yang relatif murah, limbah atau sisa monel dari produksi 
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kerajinan monel juga mempunyai nilai jual dan bahkan di ekspor ke  luar 

negeri, dengan harga perkilogramnya sekitar Rp14.000,-. 

Keberadaan kerajinan ini sangat dipengaruhi oleh harga emas yang 

pada saat itu. Ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998, harga emas 

melonjak naik. Sehingga masyarakat beralih dari perhiasan emas ke 

perhiasan monel, karena harga aksesoris monel cenderung terjangkau dari 

pada harga emas. Dalam perkembangannya saat ini, kerajinan monel yang 

sebagian besar berupa aksesoris seperti kalung, gelang, giwang, cincin, 

liontin, juga sangat dipengaruhi oleh harga emas. Ketika harga emas 

melonjak naik, maka permintaan untuk aksesoris monel akan semakin 

meningkat, begitu juga sebaliknya. Seperti yang telah diungkapkan oleh 

salah satu pengrajin, yaitu bapak Slamet. 

“Perkembangan monel kan pengaruhnya dari harga emas mbak. 
Baik itu kalung, gelang, ketika harga emas naik, emas tetap ada tapi 
sedikit. Kalau orang merasa harga emas itu mahal sekali, lalu 
orang-orang itu akan membeli monel” (wawancara dengan bapak 
Slamet Hadi Iswanto (45) pada tanggal 2 November 2010). 
 
Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perkembangan 

kerajinan monel sangat dipengaruhi oleh harga emas. Produksi barang 

yang mereka kerjakan sesuai pesanan dari para pembeli atau pedagang 

kerajinan monel. Bahkan bagi pengrajin yang sudah lama menjalankan 

usaha ini, setiap hari mereka harus mengirim barang ke beberapa kota di 

luar Jepara, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan kota-kota lainnya. 

Menurut penuturan salah satu pengrajin yaitu bapak Ali Sodikin. 

”Pasarnya di Surabaya, Jakarta, Medan, Riau, Samarinda, Maluku, 
dan Ternate. Saya tidak berpikir untuk mengembangkan pasar ke 
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luar negeri. Karena China membuat kerajinan aksesoris seperti ini 
dengan bahan alumunium, harganya lebih murah. Lebih baik saya 
fokus ke Indonesia saja” (wawancara dengan bapak Ali Sodikin 
(42), pada tanggal 3 November 2010). 
 
Sebagian besar para pengrajin hanya mengirim produksi 

kerajinannya di dalam negeri saja, masih banyak yang belum dapat 

menjangkau pasar internasional. Harga jual perkodi dari aksesoris ini 

cenderung murah, seperti aksesoris cincin harga jualnya mulai dari belasan 

ribu sampai puluhan ribu rupiah. Harga ini akan naik berkali-kali lipat 

ketika sudah ditangan pedagang, mulai dari puluhan ribu rupiah hingga 

ratusan ribu rupiah. Seperti ketika berada di luar Jawa seperti di Kota 

Makassar, harga aksesoris ini bahkan mencapai ratusan ribu rupiah dan 

menyaingi harga emas. 

Beberapa bengkel kerajinan monel ini mampu memproduksi 

ratusan kodi aksesoris setiap harinya. Pesanan order per bulan bisa 

mencapai ribuan kodi. Dengan rata-rata 10 kodi cincin untuk satu orang 

pekerjanya, dan 3 kodi liontin atau grajian untuk satu orang pekerja 

disetiap harinya. Upah para pekerja ada yang harian dan ada juga yang 

mingguan. Setiap harinya uang yang diperoleh mereka sekitar belasan ribu 

hingga puluhan ribu, untuk pekerja harian upah yang diperoleh adalah 

Rp14.000,-. Lain halnya dengan pekerja borongan, upah mereka 

tergantung pada banyaknya (perkodi) mereka memproduksi aksesoris. 

Keuntungan para pengrajin monel untuk setiap harinya adalah ratusan ribu 

hingga jutaan rupiah.  
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4. Profil Pengrajin Monel  

Usaha kerajinan monel di Desa Kriyan menjadi salah satu pilihan 

dan menjadi andalan bagi masyarakat sebagai sumber kehidupan. 

Banyaknya masyarakat yang menjalani usaha ini membuat kerajinan ini 

semakin dikenal dan semakin luas keberadaannya. Bagi sebagian pengrajin 

monel, mereka memulai usaha ini dengan berawal sebagai pengrajin emas 

yang biasa mereka sebut dengan kemasan. Karena dulu banyak warga di 

Kecamatan Pecangaan (sekarang sudah terpecah menjadi dua kecamatan, 

yaitu Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Kalinyamatan)  yang menjadi 

pengrajin kemasan. Namun ketika terjadi krisis moneter di tahun 1998, 

sebagian dari mereka berganti profesi sebagai pengrajin monel. Dampak 

dari krisis moneter yang menyebabkan harga emas melonjak tinggi telah 

menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Oleh karena itu, 

sebagai pengganti emas masyarakat mulai menggunakan perhiasan monel 

karena harga monel yang lebih murah dari pada harga perhiasan emas. 

Melihat peluang yang cukup besar pada usaha kerajinan monel ini, maka 

mereka berganti dari yang awalnya menjadi pengrajin kemasan menjadi 

pengrajin monel. 

Selain itu pengrajin yang menekuni usaha ini dikarenakan 

meneruskan usaha orang tua ataupun mempunyai kerabat yang telah lebih 

dahulu menekuni usaha tersebut. Seperti yang telah dilakukan oleh 

beberapa pengrajin, diantaranya adalah Bapak Amin Fatah dan Bapak 

Ma’arin. 
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Bapak Amin Fatah juga memulai usaha monel dari meneruskan 

usaha milik keluarga. Ketika beliau tamat sekolah SMA kemudian ikut 

bekerja di usaha milik ayahnya, kemudian beliau memegang usaha milik 

keluarganya itu. Sama halnya dengan bapak Amin Fatah, bapak Ma’arin 

salah satu warga yang menekuni usahanya sebagai pengrajin monel karena 

faktor keluarga. Usaha ini berawal dari penerusan usaha mertuanya yang 

memang menjadi pengrajin monel lebih dahulu.  

“ Kulo riyen niku nggih nerusin usaha saking morosepuh kulo 
mbak, riyen si kulo kerjane kemasan, tapi pas harga emas naik 
kulo disaranke morosepuh pindah di monelan. Berhubung kemasan 
kalian monelan tidak jauh beda tetep seputar perhiasan, makane 
kulo mboten sampek kesulitan waktu pindah teng monel”, artinya 
saya dulu meneruskan usaha dari mertua saya mbak, dulu saya 
kerja sebagai kemasan, tapi waktu harga emas naik saya disarankan 
mertua pindah di monelan.  Berhubung kemasan dan monelan tidak 
jauh beda tetap seputar perhiasan, jadi saya tidak terlalu kesulitan 
ketika pindah di monelan (wawancara dengan bapak Ma’arin (54) 
pada tanggal 2 November 2010).  
 
Selain karena alasan keluarga, alasan menjadi pengrajin monel 

adalah karena faktor ekonomi. Sebagian besar pengrajin mempunyai 

alasan bahwa bekerja sebagai sarana untuk mencari nafkah bagi 

keluarganya, untuk kelangsungan hidup sehari-hari, serta  untuk 

menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Sebagian dari mereka 

telah berhasil menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. 

Keinginan tersebut nampaknya erat kaitannya dengan pendidikan yang di 

miliki oleh sebagian besar pengrajin, mereka hanya dapat menempuh 

pendidikan sampai SMA saja. Oleh karena itu mereka memilih menjadi 

pengrajin monel yang telah mengembangkan dan menjadikan daerahnya 
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semakin dikenal. Selain itu keinginan mereka yang lainnya yaitu ingin 

menunaikan ibadah haji. Hal tersebut yang juga merupakan motivasi 

mereka dalam bekerja. 

Faktor lain yaitu karena keterampilan dan pengalaman yang mereka 

miliki. Keterampilan mereka sebagai pengrajin kemasan kemudian 

diterapkan pada bahan dasar monel, yaitu sejenis baja putih anti karat. 

Oleh karena itu mereka tidak terlalu mempunyai kesulitan dalam hal 

keterampilan dalam pembuatan kerajinan monel ini. Karena proses 

pembuatannya cenderung sama dengan proses pembuatan kerajinan emas. 

Beralihnya sebagian pengrajin kemasan menjadi pengrajin monel 

merupakan dampak dari krisis moneter yang menyebabkan harga emas 

melonjak naik. Seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu pengrajin 

monel yaitu bapak Ma’arin. 

“Kulo riyen niku nggih pengrajin kemasan mbak, namun waktu ada 
krisis moneter kulo pindah teng monelan, karena nggih biaya buat 
ongkos produsi tidak begitu mahal”, artinya saya dulu itu pengrajin 
emas mbak, namun waktu ada krisis moneter saya pindah menjadi 
pengrajin monel, karena biaya buat produksi tidak begitu mahal 
(wawancara kepada bapak Ma’arin (54) pada tanggal 2 November 
2010). 
 
Menurut penuturan salah satu pengrajin yaitu bapak Slamet Hadi 

Iswanto yang dulunya merupakan orang pertama yang mempunyai inovasi 

dalam membuat kerajinan monel yang memulai dengan proses 

komputerisasi. Pada saat itu bapak Slamet mempunyai beberapa pekerja 

yang membantu dalam mengerjakan kerajinan monel. Pekerjanya sebagian 

besar adalah warga Desa Kriyan dan tetangga bapak Slamet sendiri. 
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Pengalaman yang sudah cukup baik dalam proses produksinya maupun 

pemasaran usaha kerajinan monel ini membuat para pekerjanya mulai 

merintis usaha serupa. Bekal keterampilan dan pengalaman dalam usaha 

kerajinan monel yang telah didapat nampaknya merupakan salah satu 

faktor warga Kriyan memilih menjadi pengrajin monel.  

Faktor lain warga memilih menjadi pengrajin monel yaitu melihat 

peluang dalam usaha kerajinan monel yang semakin meningkat. 

Permintaan pasar untuk kerajinan ini yang semakin menjadikan peluang 

bagi warga dan memulai membuka usaha monel. Sebagian dari pengrajin 

monel di Kriyan dulu merupakan pekerja di  usaha kerajinan monel. 

Keterampilan yang dimilikinya ketika bekerja di sana merupakan salah 

satu modal mereka dalam memulai usaha yang serupa. Disamping itu, 

bahan baku kerajinan monel yang cenderung tidak memerlukan modal 

awal yang cukup besar, membuat warga mengikuti jejak para pengrajin 

monel sebelumnya. 

Desa Kriyan yang juga merupakan sentra (pusat) dari kerajinan 

monel tentunya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi 

perkembangan usaha ini. Karena di desa ini juga banyak warga yang 

menggantungkan perekonomiannya dengan menjadi seorang pengrajin 

monel maupun pedagang kerajinan monel. Banyaknya warga yang 

menjadi pengrajin monel di Desa Kriyan membuat persaingan diantara 

sesama pengrajin monel. Ada yang bersaing secara sehat, namun ada pula 
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dari mereka yang bersaing secara tidak sehat, yaitu dengan saling 

menjatuhkan antar sesama pengrajin. 

Menjadi seorang pengrajin yang juga merupakan pemimpin bagi 

para pekerjanya tentu tidak mudah. Karena mereka harus mengatur para 

pekerjanya agar tetap dapat terkondisikan dengan baik. Namun sebagian 

besar pengrajin monel di Desa Kriyan, tidak mempunyai banyak patokan 

dalam hal aturan-aturan khusus bagi para pekerjanya. Biasanya mereka 

hanya menekankan pada disiplin waktu. Ketika mereka melakukan 

kesalahan, pengrajin akan menegur dan memberi  peringatan secara halus. 

Pembagian kerja bagi pekerjapun disesuaikan pada tugasnya masing-

masing. 

Hubungan timbal balik antara pengrajin dan pekerja  ini tentunya 

memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi pengrajin ada yang 

membantu dalam proses produksi, sedangkan bagi pekerja sendiri, dari 

hasil kerjanya dapat menghasilkan upah untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup sehari-hari. Selain itu, dengan adanya usaha monel di berbagai 

tempat dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru untuk 

masyarakat, baik untuk anak putus sekolah maupun warga yang masih 

menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan. 

Setiap harinya di bengkel yang memproduksi kerajinan monel, 

selalu diperdengarkan lagu-lagu dangdut, maupun musik-musik anak muda 

zaman sekarang dan suara para pekerja yang ikut bernyanyi maupun 

sekedar berbincang-bincang dengan sesama pekerja. Selain itu suara mesin 
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untuk membentuk monel dan pukulan-pukulan pada monel menjadikan 

bengkel semakin ramai dan bising. Adapun banyaknya pekerja pada usaha 

ini berbeda-beda di setiap pengrajin, tergantung besar kecilnya usaha yang 

dimilikinya.  

Pekerja pada usaha kerajinan monel yang terdapat di Desa Kriyan 

ini adalah keluarga pengrajin sendiri, masyarakat sekitar, pemuda Desa 

Kriyan maupun desa-desa lain, anak pesantren yang ada di sekitar Desa 

Kriyan yang mengisi waktu luang dengan bekerja, anak sekolah yang 

bekerja paruh waktu, bahkan ibu-ibu dan anak perempuan. Ada yang 

bekerja dengan upah harian, ada pula yang bekerja dengan sistem 

borongan.  

Maksud borongan adalah para pekerja mengerjakan kerajinan 

monel dari para pengrajin. Upah yang diterima biasanya perkodi, artinya 

semakin banyak mereka membuat/merakit aksesoris tersebut, maka 

semakin banyak pula upah yang akan didapatkannya. Upah borongan 

seperti aksesoris liontin untuk tiap kodinya rata-rata Rp15.000,-, jadi untuk 

upah mereka tinggal dikalikan berapa banyak mereka membuat aksesoris 

monel. Sebagian besar kaum wanita bekerja dengan sistem borongan, 

karena sebagian pekerjaan yang ada di bengkel monel adalah pekerjaan 

yang membutuhkan keahlian khusus karena berhubungan dengan mesin-

mesin.  
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Gambar 5. Pekerja perempuan yang sedang menyortir cincin. 
(Dok: Ratna, 3 November 2010) 
 

Sebagian besar pekerja perempuan bekerjanya dengan sistem 

borongan, kalaupun ada kaum wanita yang bekerja dengan sistem harian 

dan berada di bengkel monel, biasanya tugas mereka adalah menyortir 

aksesoris yang telah jadi maupun dalam proses produksi lain yang 

membutuhkan ketelitian dan kesabaran. 

 
5. Etos Kerja Pengrajin Monel 

Desa yang didominasi oleh kaum muslim ini mempunyai banyak 

warga yang berprofesi sebagai wiraswasta. Di Jawa seseorang mempunyai 

jiwa untuk bekerja dengan baik yaitu pada golongan masyarakat santri 

daripada priyayi dan abangan, yaitu penduduk yang terlalu miskin untuk 

berwiraswasta (Geertz dalam Koentjaraningrat, 1990:276). Kasus pada 

pengrajin monel di Desa Kriyan nampaknya menolak anggapan Geertz  

bahwa kaum santri yang mempunyai etos kerja yang tinggi. Santri dalam 

pandangan Geertz adalah Muslim reformis, padahal selain Muhammadiah, 
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Di Desa Kriyan juga terdapat pengrajin Muslim Konservatif (Nahdlatul 

Ulama) dengan perbandingan 50-50. Mereka bercampur menjadi satu dan 

membentuk komunitas pengrajin monel, dan tidak ada perbedaan besar 

kecilnya usaha di antara kedua golongan Muslim pada pengrajin monel di 

Desa Kriyan ini.  

Keberadaan pengrajin monel sebagai kelompok menengah Jawa  

sejalan dengan Lance Castles yang telah menggolongkan pedagang 

maupun wiraswata sebagai golongan kelas menengah nampaknya 

membuat mereka bekerja semakin giat. Bekerja bagi kaum Muslim adalah 

agar dapat menunaikan ibadah haji, oleh karena itu dalam bekerja harus 

selalu berpedoman pada ajaran agama. Selain itu keinginannya untuk 

meunaikan haji merupakan salah satu sarana untuk memperoleh status 

yang sama dengan kelompok kelas atas. Mereka mempunyai keinginan 

untuk sejajar dengan pegawai pemerintah (kelompok kelas atas). Seperti 

yang dikemukakan oleh bapak Slamet. 

“Cita-citanya ingin naik haji mbak, jadi saya juga harus 
mengumpulkan uang dari keuntungan produksi saya, sedikit demi 
sedikit, tidak boros, dan apa adanya agar biaya untuk menunaikan 
haji dapat terkumpul, jadi saya dan istri saya bisa berangkat haji” 
(wawancara dengan bapak Slamet Hadi Iswanto(45) pada tanggal 3 
November 2010). 
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Gambar 7: Wawancara dengan salah satu pengrajin monel yaitu 
Bapak Slamet Hadi Iswanto. (Dok: 2 November 2010) 

 
Keinginan pengrajin monel untuk menunaikan ibadah haji agar 

memperoleh status yang sama dengan pegawai pemerintah merupakan 

faktor pendorong etos kerja pengrajin monel. gelar haji yang disandang 

mereka nampaknya membuat penilain status yang tinggi dalam 

masyarakat. Sehingga mereka akan berusaha memperoleh gelar tersebut. 

Untuk dapat menunaikan ibadah haji diwujudkan dengan mereka 

menabung, berusaha mengumpulkan biaya dengan jumlah yang tidak 

sedikit. Oleh karena itu mereka cenderung hidup secara sederhana, apa 

adanya, hemat dan tidak berfoya-foya, mereka bekerja sesuai dengan 

ajaran agama yang mereka peroleh.  

Kerajinan yang sebagian besar merupakan usaha rumah tangga dan 

usaha kecil ini oleh masyarakat sangat diharapkan keberadaannya tetap 

berkembang dan semakin maju. Pengrajin monel di Desa Kriyan sebagian 

besar beragama Islam. Permintaan yang terus meningkat membuat 

pengrajin mengalami kualahan, sehingga mereka tetap membantu 
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pekerjaan dari para pekerjanya. Ketika banyak permintaan dari mitra 

usahanya, mereka dapat melakunan pekerjaan selama 8 jam dalam sehari, 

mulai pukul 07.00/07.30 sampai dengan pukul 16.00, waktu istirahat 

adalah satu jam dari pukul 12.00-13.00. Dalam satu minggu mereka 

bekerja selama enam hari, dengan libur satu hari yaitu hari jum’at atau hari 

minggu untuk sebagian pengrajin. Hal ini menunjukkan semangat kerja 

keras para pengrajin dalam bekerja. 

     
Gambar 6: Bapak Sanusi (pengrajin) yang ikut serta dalam 
memproduksi kerajinan monel yang dimilikinya.  
(Dok: Ratna, 12 Desember 2010) 

 
Selain bekerja keras, sebisa mungkin dalam bekerja mereka tidak 

melakukan kecurangan, baik dengan sesama pengrajin monel maupun 

pada pelanggan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengrajin yaitu 

bapak Ma’arin. 

“Kerjo niku harus berdasarkan syari’at agama mbak, jujur, sebisa 
mungkin tidak melanggar larangan Allah. Nek masalah rezeki 
sampun wonten seng ngatur. Seng penting tetep berusaha, mboten 
neko-neko lah, seng neng ngarep ya dikerjakke mbak”, artinya kerja 
itu harus bedasarkan syari’at agama mbak, jujur, sebisa mungkin 
tidak melanggar larangan Allah. Yang penting tetap berusaha, tidak 
bertindak aneh-aneh, apa yang ada di depan ya dikerjakan mbak 



61 

 

 

(wawancara dengan bapak Ma’arin (45) pada tanggal 2 November 
2010). 

 
Sejalan dengan penuturan bapak Ma’arin yang selalu berpedoman 

pada ajaran agama ketika bekerja, tidak curang, jujur, dan pasrah terhadap 

rezeki yang diberikan oleh  Allah. Pengrajin monel yang lain yaitu bapak 

Ali Sodikin menuturkan bahwa bekerja harus jujur, supaya mendapat 

kepercayaan dari para pelanggan maupun pengrajin yang lain. Karena 

ketika mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan, maka mereka akan 

tetap memesan monel kepada kita, serta bekerja dengan kejujuran akan 

dapat menghasilkan rezeki yang halal.  

Menjalankan suatu usaha harus mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai. Bagi para pengrajin monel di Desa Kriyan, mereka selalu 

mempunyai keinginan untuk memajukan usaha yang dimilikinya. Orang 

berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan 

pandangan ke masa depan. Karena memiliki pandangan yang jauh ke masa 

depan, maka mereka selalu berusaha untuk bekerja dan berkarya. Seperti 

yang telah diungkapkan oleh bapak Slamet. 

“Keinginan saya untuk usaha monel ini ya, saya ingin usaha ini 
bisa tambah maju mbak. Bisa mnyekolahkan anak, tiap hari juga 
bisa makan, dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain” 
(wawancara dengan bapak Slamet pada tanggal 2 November 2010). 
 
Menjadi sosok pengusaha yang baik adalah keinginan bagi setiap 

pengrajin monel, mereka mempunyai keberanian untuk mengambil resiko 

yang ada di hadapannya. Ketika seseorang mempunyai kepercayaan diri 

yang kuat, maka akan semakin besar pula seseorang mempunyai 
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keyakinan untuk mencoba sesuatu yang dianggap sebagai resiko dan 

percaya pada kemampuan yang dimilikinya. 

Sikap bertanggung  jawab yang dimiliki oleh pengrajin monel juga 

mempengaruhi perkembangan usaha yang dimilikinya. Orang yang 

memiliki keyakinan pada dirinya merasa dapat menjawab tantangan yang 

ada di depan mereka. Mereka mempunyai pemahaman atau segala jenis 

masalah yang mungkin muncul. Dari beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa banyak pengusaha yang sukses adalah orang yang bertanggung 

jawab sendiri, yang mengakui adanya masalah di dalam peluncuran 

perusahaan baru, tapi mempercayai kemampuan dirinya untuk mengatasi 

masalah tersebut.  

Hal tersebut di atas sejalan dengan sikap yang dimiliki oleh para 

pengrajin monel yang ada di Desa Kriyan. Menurut mereka, dalam 

menjalankan setiap usaha mereka harus mempunyai tanggung jawab, 

karena ketika seseorang tidak bisa bertanggung jawab dengan usaha yang 

dia lakukan, maka usaha yang dijalani tersebut tidak akan berkembang.  

seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Slamet. 

“Kalau bekerja itu ya harus bisa bertanggung jawab mbak, kalau 
ada masalah langsung diselesaikan dan juga yang penting tidak 
melemparkan semua tanggung jawab kepada karyawan” 
(wawancara dengan bapak Slamet Hadi Iswanto (45) pada tanggal 
2 November 2010). 
 
Selain bertanggung jawab sendiri, ketekunan para pengrajin monel 

juga berpengaruh dalam perkembangan usaha. Mereka sebisa mungkin 

harus dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam usaha monel serta 
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berusaha mengatasi berbagai macam hambatan dalam usaha monel, seperti 

masalah persaingan antar pengrajin, masalah permodalan, masalah serbuan 

produk China, masalah pemasaran, dan lain-lain. 

Pengrajin mempunyai peran penting  dalam usaha yang 

dimilikinya. Mereka harus selalu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin 

agar usaha yang dijalani tetap berkembang, tetap menghasilkan 

keuntungan dari usahanya, tekun dalam menjalani usahanya yang penuh 

dengan tantangan dan masalah, mempunyai dorongan yang kuat untuk 

selalu berusaha, mempunyai keinginan untuk selalu mencari dan memulai 

sesuatu dengan keinginan yang kuat. 

Kaitannya dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh beberapa 

pengrajin kerajinan monel di Desa Kriyan agak sedikit longgar. Sebagian 

besar dari para pekerja mengaku bahwa sikap pengrajin kepada mereka 

selama ini baik. Tidak banyak peraturan yang diterapkan kepada para 

pekerjanya, terkadang pengrajin tidak mempunyai peraturan khusus bagi 

para pekerjanya, penekanan paling utama adalah disiplin waktu. Mereka 

bekerja sesuai kesadaran dari masing-masing peran. Pembagian tugas juga 

dilakukan, jadi masing-masing pekerja bekerja sesuai tugasnya masing-

masing. Oleh karena itu pekerja juga ikut bertanggung jawab dalam usaha 

ini. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pekerja bapak Ma’arin yaitu 

Munif, anak pesantren yang bekerja untuk mengisi waktu luang. 

“Bapak itu baik mbak, selalu memberi arahan kalau ada pekerjaan 
yang salah.  Kalau masalah peraturan, kita sudah tahu bagaiman 
seharusnya jadi pekerja” (wawancara dengan Muhammad 
Munif(22) pada tanggal 2 November 2010). 
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Penelitian pada pengrajin monel di Desa Kriyan pada umumnya 

pengrajin ini mengerjakan orderan sesuai pesanan dari pembeli atau 

pedagang. Pesanan yang dimaksud biasanya pemesan membawa contoh 

barang yang akan dipesan. Oleh karena itu jarang sekali pengrajin monel 

melakukan suatu terobosan yang baru. Hal tersebut terutama bagi para 

pengrajin yang tidak muda lagi dan sudah lama menekuni usaha ini, karena 

mereka dalam pengerjaannya masih bersifat tradisional dan tidak ada 

inovasi dalam mengembangkan usahanya, sebagai contoh mereka masih 

tetap setia dengan model-model aksesoris lama dan tidak mengikuti 

perkembangan model yang sekarang ini berkembang. 

Namun tidak semua pengrajin mempunyai pemikiran seperti itu, 

bagi pengrajin yang mempunyai pengetahuan lebih dan selalu mengukuti 

perkembangan zaman, diantaranya mereka menggunakan komputeriasasi 

dalam proses produksinya. Selain itu juga mengikuti perkembangan model 

yang ada sekarang ini. Dibutuhkan suatu kreativitas ketika memulai suatu 

usaha, apalagi usaha yang berkaitan dengan unsur seni. Begitu juga 

kerajinan monel yang sarat unsur seni. Dalam mengerjakan usaha sejenis 

ini tentunya perkembangan model harus selalu diikuti, agar tetap dapat 

bersaing di pasaran. Seperti yang diungkapkan salah satu pedagang monel 

yaitu bapak  Ahmad Sahid. 

“Saya sejak awal sudah tertarik dengan monel buatannya Pak Ali, 
selain dipasarkannya mudah, buatannya halus dan cenderung 
mengikuti tren” (wawancara dengan bapak Ahmad Sahid (35) pada 
tanggal 3 November 2010). 
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Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pengrajin yang mampu 

menghasilkan produk yang lebih kreatif, inovatif, dan menarik dapat 

dengan mudah bersaing dalam persaingan pasar. Mampu menarik 

perhatian konsumen maupun distributor yang selalu mempercayakan 

produk kepada para pengrajin yang berkaitan. Seperti bapak Ali Sodikin  

yang tidak pernah sepi akan pesanan mengaku bahwa beliau dalam 

menjalankan usahanya dengan sikap jujur dan sadar untuk terus kreatif 

menciptakan banyak variasi mendorong beliau bersama para pekerjanya  

melakukan pendalaman-pendalaman model. Selain itu penanaman 

kepercayaan juga sangat penting, mengingat menjadi pengrajin juga tidak 

lepas dari hubungannya dengan para mitra baik pembeli, pedagang, 

maupun Bank yang telah meminjamkan modal usaha. 

Dari orang pertama yang mempelopori kerajinan monel ini sampai 

sekarang masih banyak pengrajin yang tetap menggunakan sampah 

sebagai bahan baku membuat aksesoris ini, yaitu limbah yang berbahan 

dasar baja putih. Dari sesuatu yang tidak memiliki nilai jual, dengan 

kreativitas yang dimiliki, maka dapat menjadi produk yang mempunyai 

nilai jual dan mempunyai nilai seni.  

 
6. Kelangsungan Usaha Kerajinan Monel 

 
Bertolak dari hasil penelitian Lance Castles di Kudus, 

menunjukkan bahwa pengrajin monel tergolong dalam golongan 

masyarakat kelas menengah yang ingin mengangkat status sosial mereka 

dengan agar sejajar dengan pegawai pemerintah yang diwujudkan dengan 
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gelar yang didapat setelah menunaikan ibadah haji.  Hal tersebut 

diwujudkan dengan banyaknya warga yang menabung sebagai bentuk 

usaha mengumpulkan modal dari uang sendiri, selalu berusaha dalam 

mengembangkan usaha monel dengan berbagai cara, yaitu dengan selalu 

berinovasi dan meningkatkan kreatifitas yang dimiliki, selalu berusaha 

memecahkan masalah baik itu dalam hal produksi maupun manajemen. 

Usaha-usaha tersebut dilakukan untuk pembaharuan dalam perekonomian, 

menambah pendapatan, dan kemungkinan mereka dapat mengangkat status 

sosial mereka.  

Perkembangan  usaha  kerajinan monel yang diperkirakan semakin 

meningkat dari tahun ke tahun ini tentu tidak terlepas dari peran para 

pengrajin yang terus mengembangkan usaha yang menjadi ciri khas daerah 

Kriyan. Walaupun dalam  perkembangan usaha mereka diprediksikan 

mengalami peningkatan, namun etos kerja yang dimiliki oleh pengrajin 

monel nampaknya masih belum dapat memperluas usaha yang 

dimilikinya. Organisasi usaha mereka tetap pada usaha perorangan atau 

usaha keluarga, dan belum berkembang menjadi usaha yang lebih besar 

dalam bentuk CV maupun PT. Ketidakmampuan para pengrajin monel 

dalam mengembangkan usahanya dikarenakan pendidikan pengrajin monel 

yang relatif rendah. 

a. Perkembangan Usaha Kerajinan Monel 

Keberadaan usaha kerajinan monel dari tahun ke tahun 

diperkirakan semakin berkembang, diantara bukti dari semua itu 
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adalah semakin banyaknya  warga yang tertarik dan menekuni usaha 

kerajinan monel dan semakin banyak pula permintaan pasar untuk 

kerajinan monel. Di samping harganya sangat terjangkau, selain itu 

juga karena kualitas dari kerajinan monel yang tidak akan berubah 

warna serta anti karat. Tidak heran jika aksessoris dari bahan monel 

ini sangat diminati oleh masyarakat sebagai pengganti emas yang 

sekarang ini semakin mahal. 

Perekonomian para pengrajin juga cenderung meningkat 

dengan semakin diminatinya aksesoris berbahan dasar monel ini. Para 

pengrajin monel mengerjakan kerajinan ini sesuai pesanan dari para 

pedagang baik di wilayah Jepara maupun kota-kota lain di Jawa 

maupun di luar Jawa. Pemasaran kerajinan ini meliputi kota-kota 

besar di Indonesia, seperti Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Medan, 

Padang, Riau, Samarinda, Maluku, Ternate, Makassar dan daerah-

daerah lain di Indonesia. Ketika kerajinan monel sudah berada di luar 

kota, kerajinan ini akan mempunyai berbagai istilah. Karena antara 

daerah satu dengan daerah yang lainnya mempunyai nama yang 

berbeda untuk menyebut perhiasan ini. Selain itu pemasarannya 

sampai ke luar negeri, antara lain di Timur Tengah, Brunai 

Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara-negara 

lainnya. Pemasaran tujuan luar negeri dipasok oleh pengrajin yang 

skala usahanya besar, melalui perantara dari pemasok dari kota-kota 
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besar di Indonesia ataupun mereka berkunjung ke Desa Kriyan 

sendiri. 

Keberadaan kerajinan monel khas Jepara semakin berkembang 

dengan banyaknya warga Jepara yang mempunyai showroom dan 

bengkel monel di luar kota. Pendirian cabang-cabang usaha monel di 

luar Jepara bertujuan untuk mengembangkan usaha monel serta 

mengenalkan usaha monel ini kepada masyarakat secara luas. Usaha 

monel di luar Jepara seperti di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan 

daerah-daerah lain biasanya dimiliki oleh pengrajin besar. 

Letak usaha yang strategis juga menentukan kelangsungan 

usaha yang mereka miliki. Lokasi penting dalam usaha bisnis 

mempengaruhi pengembangan usaha. Penentuan lokasi untuk jenis 

usaha akan dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan modal, pasar, 

bahan baku dan energi, tanah, kebijakan pemerintah dan angkutan. 

Disamping itu kedekatan dengan konsumen serta sarana transportasi 

dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa 

tersebut. Lokasi yang strategis dan telah menjadi sentra kerajinan 

monel, maka tidak heran jika setiap harinya banyak wisatawan yang 

berkunjung ke desa ini untuk membeli oleh-oleh khas Jepara. Menurut 

pengakuan salah satu pegawai kelurahan dan merupakan pengrajin 

kerajinan monel yaitu bapak Amin Fatah. Setiap harinya ada sekitar 2-

3 bis yang mengunjungi desa sentra kerajinan monel ini. 
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Sebagian besar pengrajin monel terutama di Desa Kriyan 

mengakui bahwa kerajinan monel mempunyai prospek yang bagus 

dalam perkembangannya. Menurut mereka, dari awal berdiri sampai 

sekarang, perkembangan usaha yang dimilikinya semakin meningkat, 

permintaan akan kerajinan ini semakin bertambah. Seperti yang 

diungkapkan oleh pengrajin monel yaitu bapak Slamet. 

“Kalau perkembangan usaha saya dari awal berdiri sampai 
sekarang, alhamdulillah semakin meningkat mbak. Orderan 
juga semakin banyak, bahkan setiap hari saya harus maketin 
pesanan monel di berbagai kota, ke Jakarta, Surabaya, Jogja, 
dan kota-kota lain” (wawancara dengan bapak Slamet Hadi 
Iswanto (45) pada tanggal 2 November 2010). 

 
Perkembangan  usaha  kerajinan monel yang diperkirakan 

semakin meningkat dari tahun ke tahun ini tentu tidak terlepas dari 

peran para pengrajin yang terus mengembangkan usaha yang menjadi 

ciri khas daerah Kriyan. Sebagian besar usaha seperti indusri kerajinan 

monel di Desa Kriyan merupakan bentuk usaha keluarga yang paling 

sederhana dalam hal kepemilikannya dan dalam hal 

pengorganisasiannya. Mereka meneruskan usaha milik keluarga yang 

kepemilikannya hanya satu orang, pengelolaannya dipegang oleh 

pemilik itu sendiri dan keuntungan atau kerugiannya ditanggung 

sendiri. Harta yang mereka miliki bercampur, belum ada batasan 

khusus yang membagi harta  pribadi dengan modal untuk usahanya. 

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ali Sodikin. 

“Untuk masalah pengaturan uang, saya mengaturnya masih 
menggunakan cara yang sederhana mbak, uang yang saya 
miliki bercampur dengan modal usaha saya berikutnya. Saya 
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belum bisa membagi uang pribadi dengan modal usaha” 
(wawancara dengan bapak Amin Fatah (38) pada tanggal 27 
Desember 2010). 

 
Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kurangnya 

kemampuan pengrajin dalam mengorganisir dan manajerial. Sikap 

individu yang berlebihan dari para pengrajin membuat mereka kurang 

berperan dalam pembangunan karena hanya bermanfaat  dalam 

tingkatan ekonomi yang rendah yaitu usaha keluarga. Sebagai bukti 

bahwa mereka gagal dalam hal pengorganisasian yaitu untuk 

pemasaran, pengrajin monel di Desa Kriyan hanya mampu 

memasarkan produknya pada tingkat dalam negeri saja, sedangkan 

untuk pasar luar negeri di ekspor oleh pihak ke dua (perantara) 

maupun usaha monel dengan skala yang besar. Dari keterangan 

tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam pengorganisasian. 

Kurangnya kemampuan dalam hal pengorganisasian dan 

manajerial nampaknya akibat dari relatif rendahnya pendidikan para 

pengrajin, dimana sebagian besar pendidikan para pengrajin hanya 

sampai pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SLTA/SMK, yang 

kemungkinan pengetahuan tentang kiat dalam mengembangkan usaha 

belum mereka dapatkan di bangku sekolah. 

Perkembangan teknologi membuat usaha ini mengikuti 

perkembangan yang ada, salah satunya yaitu dengan komputerisasi 

dalam proses pembuatan design aksesoris monel agar dapat membantu 

mempermudah dan meningkatkan kualitas dan jumlah hasil produksi. 
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Selain itu, motif aksesoris sekarang ini telah banyak mengalami 

perubahan dengan seiring perkembangan zaman. Para pengrajin 

liontin misalnya, mereka banyak mengukiti trend yang ada di pasaran 

dengan mencari model dan motif aksesoris terbaru melalu internet tiap 

harinya.  

Hambatan yang lain yaitu karena faktor mekanisasi, meskipun 

dalam memproduksi kerajinan monel sudah mengikuti perkembangan 

zaman, namun masih terdapat kekurangan yang ada pada usaha monel 

di Jepara. Kerajinan monel yang selama ini berkembang hanya 

mengerjakan seputar aksesoris saja. Padahal masih banyak aneka 

ragam kerajinan lain yang bisa diproduksi, seperti perabot rumah 

tangga, hiasan rumah, pernak-pernik miniatur, dan lain-lain.  

Ketika diberi pertanyaan seputar upaya dalam 

mengembangkan produk monel selain aksesoris. Mereka mengakui 

bahwa ada keinginan untuk membuat variasi dalam usaha mereka, 

pemerintah Kabupaten Jepara juga pernah menanyakan hal yang 

serupa, namun semua itu mempunyai kendala yang harus dihadapi. 

Kendala tersebut antara lain, kendala masalah peralatan, kendala  

modal, waktu dan promosi. Misalnya, untuk masalah peralatan, 

menurut salah satu pengrajin yaitu bapak Amin Fatah. Beliau 

mengaku bahwa peralatan yang digunakan untuk memprodusi 

kerajinan selain aksesoris cenderung sulit untuk di dapat, bahkan 

mereka harus membuat mesin khusus untuk memproduksi kerajinan 
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tersebut. Hal itu dikarenakan bahan dasar monel atau baja putih sangat 

keras, tidak seperti bahan kuningan maupun perak yang relatif mudah 

untuk dibentuk, bahan monel yang keras menjadikannya cenderung 

susah untuk dibentuk. 

Kendala lainnya yaitu masalah modal atau biaya untuk 

memproduksi. Diperlukan modal yang cukup besar untuk membuat 

kerajinan monel dengan penekanan produk-produk selain aksesoris, 

karena harus mendatangkan atau membuat mesin-mesin baru dengan 

biaya yang tidak sedikit. Masalah waktu juga menjadi kendala bagi 

mereka, dalam menjalankan usaha, sebagian besar pengrajin monel 

mengerjakan apa yang sudah ada (seperti pesanan dari para pedagang 

dan pembeli) dan mereka cenderung susah untuk mencoba memulai 

sesuatu yang baru. Hal tersebut dikarenakan kendala-kendala lain di 

atas, masalah peralatan dan modal tentunya sangat berpengaruh bagi 

mereka. Promosi produk baru juga menjadi kendala bagi mereka. 

Karena produk kerajinan monel yang selama ini berkembang adalah 

aksesoris, maka untuk memperkenalkan produk baru diperlukan suatu 

promosi, dan itu memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. 

Kerajinan monel yang selama ini berfokus pada aksesoris saja 

ternyata tetap harus bersaing dengan produk serupa dari China dan 

Korea yang lebih unggul dalam model-modelnya dan lebih mengikuti 

model tren sekarang ini. Oleh karena itu, design aksesoris monel harus 

selalu up to date agar tidak kalah saing dengan aksesoris dari luar 
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negeri, selain modelnya yang lebih bervariasi, juga karena harganya 

yang lebih murah dibandingkan dengan monel. Namun bila 

dibandingkan dengan aksesoris dari China yang menggunakan bahan 

imitasi (besi), kualitas kerajinan monel jauh lebih bagus, karena bahan 

kerajinan ini stainlessteel (tahan karat dan tidak akan berubah warna). 

Aksesoris dari China maupun Korea mempunyai kualitas yang tidak 

lebih baik dari aksesoris monel, aksesoris dari China tidak akan tahan 

lama dan cepat berkarat dalam beberapa minggu. 

Keberadaan aksesoris dari China ternyata memberi dampak 

positif dari kerajinan monel khas Jepara ini. Menurut pengakuan salah 

seorang pengrajin yaitu bapak Amin Fatah, dengan adanya aksesoris 

dari China nampaknya akan semakin membuat aksesoris monel 

semakin mendapatkan tempat dalam masyarakat. Masyarakat dapat 

membedakan mana kualitas yang bagus, dan mana kualitas yang tidak 

bagus. Meskipun China lebih unggul dalam hal model dan motif, 

namun kualitas dari aksesoris China tidak lebih baik dari kualitas 

aksesoris monel. 

Semakin banyaknya masyarakat yang menjadi pengrajin monel 

telah membuka peluang besar dalam persaingan antar pengrajin. Ada 

persaingan yang sehat adapula persaingan yang tidak sehat. Masalah 

persaingan menjadi kendala tersendiri bagi para pengrajin. Saling 

menjatuhkan, berebut pelanggan kadang masih terjadi, selain itu 

persaingan ini ketika ada seorang pengrajin yang berhasil membuat 
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model maupun motif baru dan menjadi tren di pasaran, maka mereka 

cenderung mengikuti hal yang sama, yaitu membuat aksesoris dengan 

model dan motif yang serupa.  

Hambatan selanjutnya yaitu karena faktor ekonomi, 

diantaranya adalah masalah permodalan. Untuk memulai usaha monel 

pada saat ini diperlukan biaya yang relatif besar, biaya yang besar ini 

yaitu biaya untuk pengadaan alat-alat atau mesin-mesin untuk proses 

pembuatan kerajinan monel ini. Biaya untuk peralatan tersebut bisa 

mencapai puluhan juta rupiah untuk usaha yang relatif besar, dan 

memerlukan biaya belasan juta untuk usaha yang relatif kecil. 

Menurut penuturan sebagian pengrajin, modal awal mereka peroleh 

dari pinjaman Bank. Namun ada pula yang memakai modal dari uang 

mereka sendiri. Seperti penuturan dari Bapak Amin Fatah pengrajin 

cincin yang menekuni usaha monel sejak tahun 1992. 

“Modal awal mendirikan usaha ini adalah sekitar 2 juta rupiah, 
tapi kalau untuk saat ini untuk memulai usaha dengan skala 
kecil ya butuh modal sekitar Rp15-20juta mbak. Karena alat-
alatnya harganya jutaan, jadi ya perlu modal cukup besar” 
(wawancara dengan bapak Amin Fatah pada tanggal 28 
Desember 2010). 

 
Bapak Slamet menuturkan bahwa beliau menggunakan uang 

sendiri sebagai modal awal. Pada awal berdiri usaha monel milik 

bapak Slamet yaitu pada tahun 1990. Modal awal usaha beliau adalah 

sekitar 500 ribu rupiah, beliau menggunakan mesin bekas untuk 

memproduksi monel buatannya. Untuk saat ini usaha yang digeluti 
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oleh bapak Slamet telah berkembang lebih maju lagi. Karena 

kerajinan ini kian hari semakin diminati oleh masyarakat secara luas.  

Pemasaran kerajinan monel yang telah mencapai beberapa kota 

besar di Indonesia ternyata membuat sebagian besar pengrajin 

mengalami sedikit hambatan ketika pembayaran yang dilakukan 

pembeli dari transaksi jual beli kerajinan monel ini menggunakan cek 

maupun nota bukan uang tunai. Seperti yang telah diungkapkan oleh 

salah satu pengrajin, yaitu  bapak Slamet. 

“Tidak banyak hambatan yang ada di kerajinan ini mbak, 
paling juga masalah pembayaran, mereka (pemesan) 
kebanyakan membayar dengan cek bukan uang tunai, jadi saya 
sering mengalami kesulitan dalam hal ini” (wawancara dengan 
bapak Slamet Hadi Iswanto (45) pada tanggal 2 November 
2010). 

 
Karena proses pencairan dana yang sedikit rumit dan 

membutuhkan waktu hingga satu bulan atau lebih, membuat para 

pengrajin agak sedikit kualahan ketika membutuhkan dana untuk 

modal produksi yang lain. Jadi terkadang pengrajin menjual nota 

kepada pihak lain ketika sangat membutuhkan uang tunai dengan 

harga dibawah nilai nota tersebut. Biasanya dengan potongan 5-7% 

dari nilai nota yang dijual. 

Selain itu, masalah pembayaran yang juga menjadi kendala 

yaitu bayar dibelakang. Setelah mengorder aksesoris monel kepada 

pengrajin, terkadang para pembeli membayar aksesoris pesanannnya 

setelah satu bulan (sampai batas yang telah ditentukan) menerima 

barang. Untuk masalah pembayaran nampaknya membuat pengrajin 
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harus mengatur strategi agar usaha mereka tetap berjalan, yaitu 

dengan membuat usaha monel menjadi 3 sampai 5 putaran. Artinya 

untuk setiap putaran mereka harus menambah modal. Misalnya untuk 

setiap putaran mereka membutuhkan modal sekitar Rp1 juta, maka 

untuk 3 kali putaran mereka membutuhkan Rp3 juta untuk modalnya. 

Hal tersebut dilakukan agar usaha yang dijalankan oleh pengrajin 

tidak tersendat karena masalah pembayaran yang harus membutuhkan 

waktu sampai beberapa bulan untuk pencairan dananya. 

Hambatan kultural dalam usaha monel adalah masalah 

persaingan. Masalah ini menjadi kendala tersendiri bagi para 

pengrajin. Walaupun untuk masalah motif dan model produk 

kerajinan monel mempunyai ciri khas tersendiri. Dengan 

berkembangnya zaman dan mode, menutut pengrajin monel untuk 

selalu berinovasi dan menciptakan mode terbaru agar produknya tetap 

bertahan di pasaran. Namun hal tersebut menambah masalah baru 

yaitu masalah persaingan. Persaingan ini diantaranya ketika ada 

seorang pengrajin yang berhasil membuat model maupun motif baru 

dan menjadi tren di pasaran, maka mereka cenderung mengikuti hal 

yang sama, yaitu membuat aksesoris dengan model dan motif yang 

serupa. 

b. Cara Pengrajin Dalam Memajukan Usaha Kerajinan Monel 

Dalam dunia usaha, tentunya persaingan antar pengrajin sudah 

pasti ada. Namun, mengingat usaha kerajinan monel ini masih bersifat 
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usaha rumah tangga, maka sifat kekeluargaan dan gotong-royang pun 

masih sangat terjaga kekentalannya. Para pengrajin saling membantu 

dan saling memberikan motivasi untuk kemajuan bersama. Misalnya, 

untuk masalah model yang sudah menjadi ciri khas mereka biasanya 

mereka tidak ada patokan atau saling memiliki hak cipta untuk sebuah 

motif, semua milik masyarakat tersebut. Jadi tidak heran jika dari 

showroom monel satu dengan yang lain menawarkan model dan motif 

aksesoris yang hampir sama. Seperti yang telah diungkapkan salah 

satu pengrajin yaitu bapak Slamet. 

“Kalau soal model, kebetulan saya yang membuat model 
dengan cara komputerisasi, kemudian saya membuat model-
model beberapa motif liontin. Model ini sekarang telah 
menyebar dan menjadi milik bersama” (wawancara dengan 
bapak Slamet Hadi Iswanto(45) pada tanggal 2 November 
2010). 

 
Model aksesoris monel Kriyan mempunyai ciri yang cukup 

khas dari dulu hingga sekarang. Model dan motif yang sampai saat ini 

masih dipertahankan nampaknya menjadi daya tarik sendiri oleh para 

konsumen, sehingga aksesoris ini masih digemari oleh masyarakat 

hingga saat ini. Selain itu kualitas dari aksesoris monel ini tidak kalah 

dengan emas, tidak akan berubah warna, dan tahan karat serta 

harganya yang sangat terjangkau bagi masyarakat secara umum. 

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pedagang monel yaitu ibu 

Nikmah. 

“Sampai saat ini aksesoris monel masih laris mbak, setiap hari 
ada saja pembeli yang datang ke toko saya. Rata-rata mereka 
membeli karena harganya yang relatif murah, dan 
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produknyapun kualitasnya bagus. Jadi bagi yang kurang 
mampu untuk membeli emas, mereka menggunakan aksesoris 
monel yang hamper sama bagusnya dengan emas” (wawancara 
dengan ibu Nikmah Mubarok (40) pada tanggal 4 Desember 
2010). 

 

 
Gambar 6. Contoh aksesoris cincin khas monel Jepara  
(Dok: Ratna, 12 Desember 2010) 
 

Sejalan dengan yang telah diungkapkan oleh ibu Nikmah, 

salah satu konsumen dari kerajinan monel ini yaitu saudari Ririn  juga 

mempunyai pendapat yang serupa. 

“Saya senang dengan perhiasan dari monel karena disamping 
harganya yang terjangkau buat kantong saya, juga karena 
kualitasnya yang bagus, tidak akan berubah warna maupun 
berkarat, seperti perhiasan dari china, yang baru dipakai 
beberapa hari sudah berubah warna. Perhiasan monel ini 
sampai kapanpun tidak akan berubah warna mbak” 
(wawancara dengan saudari Ririn(20) pada tanggal 4 
November 2010). 

 
Selain kaitannya dengan model aksesoris, antara pengrajin 

monel di Desa Kriyan juga  saling berbagi pesanan, ini terjadi apabila 

salah satu pengrajin merasa tidak sanggup memenuhi pesanan dari 

pemasok. Kesempatan inilah yang membuat usaha monel di Desa 
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Kriyan tetap berkembang hingga sekarang. Pengrajin yang 

mengerjakan pesanan ini biasanya pengrajin yang usahanya masih 

kecil yang baru mamulai usaha monel maupun pemuda-pemuda yang 

baru mencoba menjalankan usaha.  

Meskipun pemakaian alat berbasis teknologi yang sudah 

diterapkan pada usaha permonelan, namun budaya dan warisan 

masyarakat pengrajin monel tetap bersifat kekeluargaan. Mereka tetap 

harus menjaga kelangsungan usaha monel yang sudah menjadi ciri 

khas dari Desa Kriyan. Usaha yang telah dilakukan yaitu memasukkan 

muatan lokal kerajinan monel dalam kurikulum di sebagian sekolah-

sekolah SD, SMP, maupun SMK di Jepara serta mengadakan 

pelatihan bagi sebagian pemuda yang ada di Desa Kriyan. Karena 

banyak pemuda di Desa Kriyan yang hanya bersekolah sampai pada 

tingkat SMA, SMP maupun SD, maka untuk tetap mewariskan 

kerajinan khas daerah kepada para pemuda yang juga sebagai penerus 

dari pengrajin-pengrajin yang memang sudah berumur, diperlukan 

adanya pelatihan khusus baik proses maupun pengelolaan usaha 

monel.  

Pada proses tersebut, para pengrajin sengaja mencari pekerja 

yang masih berusia muda dan bahkan anak putus sekolah. Mereka 

dilatih untuk bisa memproduksi monel sendiri. Hal tersebut selain 

dapat mengasah keterampilan, memberikan pengalaman, juga dapat 

memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi para pemuda yang 
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selama ini menganggur. Usaha tersebut sudah menampakkan hasilnya, 

dengan bukti bahwa sekarang ini semakin banyak pemuda yang mulai 

merintis usaha monel, meskipun usahanya masih berskala kecil 

maupun borongan dari para pengrajin lain maupun pedagang. 

Pengembangan usaha kerajinan monel di Desa Kriyan juga 

mendapat dukungan dari pemerintah daerah Jepara yang hampir setiap 

bulan mengadakan pelatihan untuk pengembangan usaha, maupun 

pihak-pihak yang lain, seperti beberapa dosen dan mahasiswa dari 

Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi pelatihan 

kepada para pengrajin monel untuk memasarkan produknya melalui 

internet. Selain dapat menjual produknya, juga dapat memperkenalkan 

kerajinan monel pada masyarakat secara luas.  

Usaha-usaha yang telah dilakukan pihak-pihak terkait tersebut 

nampaknya telah banyak membantu kaitannya dengan keberadaan, 

perkembangan dan kelangsungan usaha kerajinan monel. Oleh karena 

itu sikap terbuka kepada pihak luar seperti pemerintah  daerah maupun 

instansi yang  lain sangat diperlukan untuk membantu dalam 

kelangsungan usaha monel di Desa Kriyan. Karena banyak 

diantaranya instansi-instansi dari pemerintah maupun swasta yang 

tertarik dan peduli terhadap perkembangan usaha kerajinan monel. 

Hal tersebut di atas juga didukung dengan keberadaan 

komunitas pengrajin monel di Desa Kriyan yaitu kelompok pengrajin 

monel Sumber Rezeki. Dengan adanya komunitas pengrajin monel 
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telah banyak membantu kelangsungan usaha para pengrajin. 

Setidaknya ketika usaha mereka mengalami kesulitan, maka antara 

komunitas ini bisa saling membantu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Etos kerja pengrajin monel di Desa Kriyan pada dasarnya dipengaruhi 

oleh keinginan untuk menyetarakan status sosial mereka dengan pegawai 

pemerintah atau kelas atas dalam masyarakat Jawa, yang diwujudkan 

dengan melaksanakan ibadah haji. 

2. Kasus pada pengrajin monel jika dilihat dari etos kerjanya menunjukkan 

bahwa sebagian besar pengrajin monel memiliki: (a) kerja keras, kerja 

keras pengrajin monel ditunjukkan dengan bekerja dari pagi hingga sore 

hari; (b) kejujuran, dapat dilihat dari perilaku tidak melakukan 

kecurangan agar mendapat kepercayaan dari pelanggan maupun mitra 

usahanya; (c) bertanggung jawab, ditunjukkan berani bertanggung jawab 

sendiri dan mengambil resiko serta kesulitan yang ada pada usaha tanpa 

melemparkan tantangan tersebut pada orang lain; (d) ketekunan dalam 

bekerja, diwujudkan dengan selalu menyelesaikan masalah dan 

mengatasi masalah serta hambatan yang sering terjadi dalam usaha 

monel; (e) kedisiplinan dalam mengatur waktu dan biaya diwujudkan 

dengan mengatur waktu kerja setiap harinya serta mengatur modal 

sebijaksana mungkin. Semangat bekerja keras dan kejujuran 

menunjukkan adanya semangat keagamaan. Semangat berwirausaha 
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dituunjukkan dengan sikap bertanggung jawab, ketekunan dan 

kedisiplinan.  Semangat bekerja pengrajin monel tersebut didasari dari 

cita-cita untuk menunaikan ibadah haji. 

3. Kelangsungan usaha monel berdasarkan etos kerja pengrajin tersebut 

diprediksikan usaha monel akan semakin berkembang. Walaupun dalam 

kelangsungannya usaha mereka dapat berkembang, namun organisasi 

usaha mereka tetap pada usaha perorangan atau usaha keluarga, dan 

belum berkembang menjadi usaha yang lebih besar dalam bentuk CV 

maupun PT.  

4. Hambatan dalam usaha monel yaitu: (a) hambatan organisasi, 

pengorganisasian yang tetap pada usaha perorangan atau usaha keluarga, 

sehingga mereka kurang berperan dalam pembangunan karena hanya 

bermanfaat  dalam tingkatan ekonomi yang rendah; (b) hambatan 

mekanisasi, ketidakmampuan mereka dalam memproduksi kerajinan 

selain aksesoris karena faktor peralatan; (c) hambatan ekonomi, masalah 

permodalan dan masalah pembayaran yang terhambat oleh waktu; (d) 

hambatan kultural dalam usaha monel adalah masalah persaingan melaui 

pencontekan model maupun motif baru yang dibuat oleh salah satu 

pengrajin.  

5. Kelompok pengrajin dalam memajukan usaha kerajinan monel yaitu: (a) 

saling membantu dan saling memberikan motivasi; (b) mempertahankan 

ciri khas motif, model dan kualitas monel; (c) berbagi pesanan; (d) 
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pelatihan kepada generasi penerus; dan (e) selalu membuka diri kepada 

pihak lain. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi  pengrajin monel 

a. Diharapkan dapat tetap mempertahankan etos kerja yang dimilikinya 

dan tetap semangat dalam menjalankan usaha yang dimilikinya agar 

usahanya semakin berkembang.  

b. Berkaitan dengan masalah model dan motif aksessoris, para 

pengrajin diharapkan selalu mengikuti perkembangan zaman (up to 

date). Hal ini dapat di tempuh dengan mengikuti tren yang ada di 

pasaran maupun menggunakan internet sebagai sarana untuk 

mengikuti perkembangan tren terbaru. 

c. Tetap mengupayakan pengembangan produk kerajinan monel selain 

aksesoris, seperti pernak-pernik, perabotan rumah tangga, miniatur, 

aksesoris kendaraan, dan produk-produk yang lain. 

d. Diharapkan dapat memanfaatkan internet dalam mempromosikan 

produk di pasaran (marketing by online). 

2. Bagi Pemerintah 

a. Pada pemerintah diharapkan dapat meningkatkan perhatiannya 

kepada pengembangan usaha kerajinan monel. 
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b. Guna mencapai tujuan yang sangat maksimal serta kemajuan 

bersama,  alangkah baiknya jika tetap diadakan penyuluhan dan 

pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu SDM pengrajin, 

sehingga akan muncul inovasi-inovasi baru. 

c. Diharapkan segera merealisasikan Koperasi, agar masyarakat Desa 

Kriyan lebih dimudahkan dalam hal permodalan yang menjadi 

masalah bagi pengrajin. 

3. Bagi  masyarakat umum 

Etos kerja yang dimiliki oleh pengrajin monel dalam menekuni  

usaha kerajinan monel diharapkan dapat dijadikan panutan. Oleh karena 

itu perlu adanya penanaman nilai-nilai etos kerja yang tinggi ini kepada 

generasi muda agar dapat menjadi usahawan  yang sukses dikemudian 

hari. 
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Lampiran 

Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara dalam penelitian “Etos Kerja Pengrajin Monel Di 

Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara” 

Identitas informan            

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Pendidikan terakhir : 

Pekerjaan   :                                      

Alamat              : 

 

Daftar Pertanyaan   

Informan utama  : Pengrajin monel 

A. Etos kerja pengrajin monel 

1. Alasan warga memilih Desa Kriyan sebagai tempat usaha 

a. Mengapa anda menjadikan Desa Kriyan sebagai tempat anda 

berusaha? 

b. Apakah ada pengaruh dalam hal perkembangan usaha antara 

membuka usaha di Desa Kriyan dengan membuka usaha di desa-desa 

lainnya? 

c. Bagaimana perkembangan ekonomi pengrajin yang memilih desa 

Kriyan sebagai tempat usaha? 

d. Apakah usaha kerajinan monel di Desa kriyan mempengaruhi desa-

desa sekitar untuk mengembangkan usaha yang serupa? 

2. Etos kerja pengrajin monel 

a. Usaha apa saja yang anda lakukan ketika mengalami kesulitan dalam 

usaha anda? 

b. Apa saja yang anda lakukan untuk mengisi waktu luang? 

c. Bagaimana anda mencapai tujuan dan sasaran dalam usaha monel? 
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d. Apakah anda mempunyai rasa percaya diri menjadi seorang pengrajin 

monel? 

e. Bagaimana cara anda menjalankan tugas sebagai pengrajin monel? 

f. Hasil apa yang ingin anda peroleh ketika menjadi seorang pengrajin 

monel? 

g. Bagaimana anda memimpin usaha anda? 

h. Bagaimana sistem kerja yang anda terapkan terhadap karyawan?  

i. Apakah anda terlibat dalam proses produksi atau melimpahkan 

kepada karyawan? 

j. Siapa yang akan bertanggung jawab ketika ada keluhan dari 

pelanggan atas barang yang anda produksi? 

k. Bagaimana proses pengambilan keputusan pada saat menghadapi 

masalah yang menimpa usaha anda? 

l. Bagaimana anda menghadapi persaingan yang dengan usaha serupa? 

m. Apa yang anda lakukan ketika mendapat kesulitan dalam usaha? 

n. Bagaimana anda mengahadapi resiko dalam usaha monel? 

o. Harapan apa yang anda inginkan dari usaha anda untuk kedepannya 

nanti?  

p. Inovasi apa yang anda lakukan dalam memajukan usaha dan 

bagaimana prosesnya? 

q. Darimana anda memperoleh kreatifitas dalam memproduksi kerajinan 

monel? 

3. Interaksi wirausahawan dengan masyarakat sekitar 

a. Bagaimana hubungan anda dengan masyarakat sekitar? 

b. Apakah anda mengikuti kegiatan yang ada dalam masyarakat? 

4. Faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi pengrajin 

a. Mengapa anda memilih menjadi seorang pengusaha kerajinan monel? 

b. Sejak kapan anda berprofesi sebagai pengusaha kerajianan monel? 

c. Apa yang memotivasi anda untuk memilih menjadi seorang pengrajin 

monel? 
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d. Sejauh mana peran dari latarbelakang pendidikan anda untuk 

membuka usaha kerajinan monel? 

e. Adakah alasan dari faktor keluarga sehingga anda memilih mejadi 

seorang pengrajin monel? 

 
B. Kelangsungan Usaha Kerajinan Monel 

1. Perkembangan usaha kerajinan monel  

a. Sejak kapan anda membuka usaha  monel? 

b. Berapa jumlah tenaga kerja yang anda miliki? 

c. Bagaimana pemasaran hasil produksi pada usaha anda? 

d. Daerah mana saja yang anda tuju dalam pemasaran produk? 

e. Kendala-kendala apa saja yang anda hadapi dalam memasarkan 

produk? 

f. Bagaimana perkembangan usaha kerajinan monel anda dahulu 

pada saat awal berdiri? 

g. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan usaha 

kerajinan monel anda? 

h. Apakah kendala-kendala yang anda hadapi sebagai pengrajin 

monel? 

i. Usaha apa saja yang anda lakukan untuk meningkatkan hasil 

produksi? 

j. Seberapa jauh perkembangan usaha anda dari awal berdiri sampai 

sekarang? 

k. Suka duka apa saja yang anda rasakan selama menjalani usaha 

monel? 

l. Apa yang menjadi harapan pada usaha anda untuk kedepannya 

nanti? 

 

2. Cara pengrajin dalam memajukan usaha kerajinan monel 

a. Dari mana anda mendapatkan ketrampilan berkaitan dengan 

proses-proses produksi kerajinan monel? 
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b. Kesulitan apa yang dihadapi berkaitan dengan ketrampilan 

terhadap bidang usaha yang anda jalani? 

c. Bagaimana pandangan anda tentang lokasi strategis untuk usaha 

kerajinan monel? 

d. Bagaimana anda menghadapi berbagai perubahan khususnya yang 

berkaitan dengan usaha, seperti permintaan pasar yang tidak pasti, 

kenaikan harga bahan baku produksi, dll? 

e. Apakah anda bekerja sama dengan pengrajin monel yang lain? 

f. Apa yang anda lakukan jika terjadi permintaan pasar yang 

berlebihan, sementara anda tidak sanggup memenuhi permintaan 

tersebut? 

 

Informan Pendukung 

1. Pekerja (karyawan) kerajinan monel 

a. Bagaimana tanggapan anda mengenai sikap dari pemilik usaha dalam 

mengatur para pekerja? 

b. Apakah anda mematuhi peraturan yang diterapkan dalam usaha 

dimana anda bekerja? 

c. Bagaimana kinerja pengrajin dalam mengelola usaha kerajinan monel 

yang dimilikinya? 

 
2. Pedagang  

a. Sejak kapan anda menjual kerajinan monel? 

b. Mengapa anda memilih menjadi pedagang kerajinan monel? 

c. Sejak kapan anda menjadi pelanggan dan membeli produk dari 

pengrajin monel ini? 

d. Alasan apa yang mendasari anda untuk tetap membeli produk 

kerajinan monel dari pengrajin monel  ini? 

 
3. Pemerintah / Aparat desa 

a. Bagaimana sejarah berkembangnya usaha kerajinan monel di Desa 

Kriyan? 
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b. Sejak kapan usaha kerajinan monel mulai berkembang di Desa Kriyan? 

c. Apakah ada peningkatan jumlah pengrajin usaha kerajinan monel dari 

tahun ke-tahun? 

d. Bagaimana pengaruh keberadaan usaha kerajinan monel dalam 

perekonomian di Desa Kriyan? 

 
4. Masyarakat sekitar usaha kerajinan monel 

a. Bagaimana hubungan anda dengan pemilik usaha kerajinan monel? 

b. Bagaimana persepsi anda terhadap kemampuan pengrajin dalam 

mengelola usaha yang sedang dijalankan? 

c. Apakah pengrajin monel sering mengikuti kegiatan yang ada dalam 

masyarakat? 
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IDENTITAS SUBYEK PENELITIAN 
 

A. Identitas Subjek Penelitian 

1.  Nama  :   Ma’arin 

 Umur  :   54 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Laki-laki 

 Pendidikan :   SMP 

 Pekerjaan :   Pengrajin 

 Alamat  :   Desa Kriyan, RT 05 RW 01, Kalinyamatan, Jepara 

2. Nama  :   Slamet Hadi Iswanto 

 Umur  :   45 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Laki-laki 

 Pendidikan :   SD 

 Pekerjaan :   Pengrajin 

 Alamat  :   Desa Kriyan, RT 20 RW 04, Kalinyamatan, Jepara 
 

3. Nama  :   Amin Fatah 

 Umur  :   39 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Laki-laki 

 Pendidikan :   SMA 

 Pekerjaan :   pengrajin dan perangkat Desa Kriyan 

 Alamat  :   Desa Kriyan, RT 15 RW 03, Kalinyamatan, Jepara 

4. Nama  :   Ali Sodikin 

 Umur  :   42 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Laki-laki 
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 Pendidikan :   SMP 

 Pekerjaan :   Pengrajin 

 Alamat  :   Desa Kriyan, RT 13 RW 03, Kalinyamatan, Jepara 

5. Nama  :   Wahyu Buwono 

 Umur  :   35 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Laki-laki 

 Pendidikan :   SMA 

 Pekerjaan :   Pengrajin 

 Alamat  :   Desa Kriyan, RT 02 RW 01, Kalinyamatan, Jepara 

6. Nama  :   Sanusi 

 Umur  :   38 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Laki-laki 

 Pendidikan :   SMP 

 Pekerjaan :   Pengrajin 

 Alamat  :   Desa Kriyan, RT 11 RW 03, Kalinyamatan, Jepara 

 
B. Identitas Informan  

1. Nama  :   Muhammad Munif 

 Umur  :   22 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Laki-laki 

 Pendidikan :   SMA (santri di pesantren di Desa Kriyan) 

 Pekerjaan :   Pekerja monel 

 Alamat  :   Purwodadi, Kabupaten Grobogan 
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2. Nama  :   Ahmad Mu’adzin 

 Umur  :   19 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Laki-laki  

 Pendidikan :   SMP  

 Pekerjaan :   Pekerja monel 

 Alamat  :   Desa Robayan, Kalinyamatan, Jepara 

3. Nama  :   Ahmad Arfak 

 Umur  :   22 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Laki-laki 

 Pendidikan :   SMA 

 Pekerjaan :   Pekerja monel 

 Alamat  :   Desa Robayan, Kalinyamatan, Jepara 

4. Nama  :   Siti Sholikhati 

 Umur  :   30 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Perempuan 

 Pendidikan :   SMP 

 Pekerjaan :   Pekerja monel 

 Alamat  :   Desa Kriyan, RT 03 RW 01, Kalinyamatan, Jepara 

5. Nama  :   Abdul Haris Stiawan, SSi 

 Umur  :   50 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Laki-laki 

 Pendidikan :   S1 

 Pekerjaan :   Kepala Desa 
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 Alamat  :   Desa Kalinyamatan, Jepara 

6. Nama  :   Ahmad Sahid 

 Umur  :   35 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Laki-laki 

 Pendidikan :   SMA 

 Pekerjaan :   Pedagang 

 Alamat  :   Desa Pecangaan Kulon, Pecangaan, Jepara 

7. Nama  :   Nikmah Mubarok 

 Umur  :   40 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Perempuan 

 Pendidikan :   SMA  

 Pekerjaan :   Pedagang 

 Alamat  :   Desa Kriyan, Kalinyamatan, Jepara  

8. Nama  :   Sofian A 

 Umur  :   23 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Laki-laki 

 Pendidikan :   SMA 

 Pekerjaan :   Pedagang 

 Alamat  :   Desa Kriyan, RT 06 RW 01, Kaliyamatan, Jepara 
 
9. Nama  :   Mu’awanah 

 Umur  :   45 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Perempuan 

 Pendidikan :   SMA 
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 Pekerjaan :   Ibu rumah tangga 

 Alamat  :   Desa Kriyan, RT 15 RW 03, Kaliyamatan, Jepara 

10. Nama  :   Ririn Nurul M 

 Umur  :   20 Tahun 

 Jenis Kelamin :   Perempuan 

 Pendidikan :   SMA  

 Pekerjaan :   SPG (Sales Promotion Girl) 

 Alamat  :   Desa Lebuawu, Pecangaan, Jepara 

 
 

 
 
 
 

 

 

 


