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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Di Era modern seperti saat ini, bebatuan sangat diminati oleh masyarakat dengan 

jenis serta bentuknya yang bermacam-macam.Batu akik dengan kualitas terbaik 

mampu menembus harga tinggi dan sangat fantastis hingga ratusan juta, sehingga 

tidak heran jika banyak peminat yang berusaha mendapatkannya.Batu akik saat ini 

dikemas menjadi lebih menarik.Batu akik diolah menjadi perhiasan seperti cincin, 

kalung, gelang dan sebagainya dengan model dan bentuknya yang beragam. 

Semakin tenarnya batu akik, semakin terlihat keistimewaannya. Menurut 

Sujatmiko (2014:11-17) bahwa keistimewaan batu akik yaitu: 

1. Dijadikan sebagai perhiasan 

2. Bisa menghadirkan khasiat tertentu 

3. Mampu menyembuhkan penyakit 

4. Sebagai sarana investasi 

5. Dilibatkan dalam keperluan industry 

Dengan banyaknya keistimewaan, batu akik menjadi sangat fenomenal.Memakai 

batu akik di cincin sedang menjadi trend baru di Indonesia. Memakai batu cincin 

yang awalnya stereotype seolah seperti dukun atau orang tua mulai bergeser 

menjadi aksesoris perhiasan yang akan menambah nilai penampilan pemakainya. 

Bahkan anak muda zaman sekarang tidak lagi canggung menggunakan perhiasan 
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yang terbuat dari batu akik dan batuan jenis lainnya. Batu cincinnya adalah barang 

langka dan mahal maka akan menambah prestise si pemakai. Para peminat batu 

perhiasan semakin bertambah serta menjadikannya trend di masyarakat.Trend 

tersebut sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat Bandarlampung dari kalangan 

bawah sampai kalangan menengah ke atas. 

Awal dari trend batu akik adalah pada saat Presiden Republik Indonesia keenam 

yaitu Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sebuah batu bacan kepada 

Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama sebagai cinderamata. Tertulis 

dalam berita online Kompasiana (2014) Batu Bacan dari SBY ke Obama 

Membantu Perekonomian Masyarakat Ternate yang mengatakan bahwa dengan 

adanya trend batu bacan ke seluruh penjuru dunia juga membantu perekonomian 

masyarakat di Ternate, terutama yang pengangguran bisa mendapatkan 

penghasilan dari hasil jualan batu bacan. Bahkan ibu-ibu pun turun kejalan jualan 

batu bacan.Karena awal kemunculan batu bacan adalah pada saat Presiden 

Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan batu bacan kepada 

Presiden Amerika Barack Obama. 

Kemunculan trend tersebut membuat para peminat semakin banyak dari zaman ke 

zaman.Pasar batu cincin dan permata mulai dipadati pengunjung. Dengan 

banyaknya peminat batu akik maka permintaan akan batu akik dan jenis lainnya 

akan semakin bertambah. Permintaan yang semakin bertambah membuat 

masyarakat berusaha mencari bongkahan batu akik.Dengan trend batu akik 

tersebut sampai ada yang meninggal. Tertulis dalam berita online Banten88 

(2015) Makmun Tewas Tertimpa Batu di Lubang Kalimaya yang mengatakan 

bahwa penambang batu akik tewas tertimpa batu saat menambang di dalam 

http://banten88.com/detail/makmun-tewas-tertimpa-batu-di-lubang-kalimaya/
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lubang. Makmun (60) warga kampung Karoya RT 07/03 Desa Mekarsari, 

Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, tewas di lokasi kejadian tertimpa batu 

seberat 50 kilogram di lokasi penambangan Blok Cimalingping, Desa Pajagan, 

Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak.  

Tidak hanya orang dewasa yang berusaha mencari bongkahan batu akik sebagai 

peluang bisnis.Terdapat juga anak-anak yang meninggal karena mencari 

bongkahan batu cincin. Berita onlie Serojanews (2015) Bocah yang Hanyut Saat 

Cari Batu Cincin Ditemukan Tewas mengatakan bahwa setelah dilakukan 

pencarian selama 36 jam, Fajar (11) bocah yang hanyut saat mencari bongkahan 

batu cincin di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Jumat (9/1/2015) lalu 

dipastikan tewas. Dia ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan kondisi 

jasad sudah membengkak. 

Menurut Sujatmiko (2014:70) bahwa menurut sebuah sumber, pada sebuah acara 

pelelangan batu mulia, seorang investor menjual batu cincin safir yang telah 

disimpannya selama 5 tahun.Ternyata, keuntungan yang diperolehnya dari 

penjualan batu ini mencapai ribuan persen atau lebih dari 10 kali lipat. Dengan 

demikian, ia menyimpulkan bahwa kenaikan rata-rata harga batu itu mencapai 

200% per tahun. 

Dari pernyataan tersebut dapat terlihat bahwa investasi batu akik dapat 

meningkatkan perekonomian dari pemiliknya.Semakin luasnya pengetahuan 

masyarakat tentang batu akik maka tidak heran semakin bertambahnya permintaan 

masyarakat tentang batu akik tersebut.Sementara itu, Paramita (dalam Sujatmiko, 
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2014:71) berpendapat bahwa perhiasan dalam bentuk permata ataupun batu cincin 

dapat dijadikan investasi bila pemiliknya mampu memilihnya secara tepat. 

Dengan adanya trend batu akik tersebut, membuka peluang usaha baru yang tidak 

kecil profitnya. Batu akik akan semakin bernilai tinggi bila telah disematkan pada 

sebuah perhiasan, baik cincin, gelang, kalung maupun anting. Penyematan 

tersebut membutuhkan sebuah ikatan logam. Menurut Chandra (2014:159) bahwa 

ada beberapa peluang bisnis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Proses pengambilan batu mulia dari dalam perut bumi atau pendulangan 

batu bara 

2. Proses pengolahan maupun penggosokan batu mulia 

3. Proses pemasaran atau berjual beli batu mulia 

4. Mengajarkan cara menguji keaslian batu mulia atau cara mengidentifikasi 

batu mulia yang asli 

5. Membuat alat penguji keaslian berbagai macam batu mulia 

6. Membuka jasa sertifikat batu mulia 

7. Menyediakan produk ikatan bagi berbagai macam batu 

Banyaknya peluang bisnis yang ditimbulkan dari adanya trend batu akik maka 

banyak masyarakat yang beralih profesi untuk mendapatkan keuntungan dari 

bisnis batu akik.Peralihan profesi tersebut bisa terjadi karena batu akik memiliki 

peluang bisnis yang berprospek bagus.Seperti yang tertulis dalam berita online 

oleh Ahmdhyd (2015) Pilih jadi pengrajin batu akik, petani tinggalkan sawah 

menyatakan bahwa demam batu akik membuat masyarakat di Kabupaten 

Nganjuk, Jawa Timur beralih profesi dari petani menjadi pengrajin batu 



5 
 

akik.Mereka banyak mendapat pesanan pembuatan batu akik dan batu hias jenis 

batu tawon, teratai dan batu chalcedony.Hampir seluruh masyarakat Desa 

Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk yang beralih profesi menjadi 

pengarjin batu hias.Salah satunya adalah Nyaman (42) warga setempat.Ia 

mengaku, tiga bulan terakhir dia merasa kewalahan menyediakan batu hias. 

Tidak hanya itu, seperti yang tertulis dalam berita online oleh Yudi (2015) Pelukis 

Alih Profesi Bisnis Akik mengatakan bahwa batu akik memang telah 

memunculkan potensi usaha baru, karena sejak kepopulerannya, sejumlah orang 

seakan berbondong-bondong untuk menjadi pebisnis akik. Seperti yang dilakukan 

seorang pelukis, Ncek (42) warga Sumber Kabupaten Cirebon.Ncek mengaku 

menjadi pengrajin akik lebih menguntungkan dibanding menjadi seorang 

seniman. 

Peralihan profesi tersebut akan mendatangkan banyak keuntungan jika langsung 

medapatkannya dari penambang, bukan penjual batu cincin akik juga. Namun, 

menurut Albab (2014:83) batu akik yang dapat dibisniskan harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

 Tampak terlihat indah dan menarik. 

 Bersifat langka baik dari segi bentuk maupun desainnya. 

 Mempunyai pasar yang jelas. 

 Bisa dipakai dan dibawa kemana-mana dengan mudah. 

 Bernilai seni tinggi. 

 Berada dalam masyarakat yang mengkodisikan batu akik sebagai barang 

berharga. Oleh karena itu ada komunitas dan kolektornya. 
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Di Bandarlampung batu akik sudah menjadi trend bagi masyarakat 

Bandarlampung. Awalnya selalu dikaitkan dengan dunia mistis, sekarang telah 

bergeser dan berubah menjadi trend mode dan gaya hidup. Wilayah yang 

memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah di daerah Pasar Tengah.Di daerah 

tersebut banyak pedagang dan pengrajin batu akik. 

Hal tersebut di atas yang melatarbelakangiketertarikan penulis untuk meneliti 

DAMPAK TREND BATU AKIK (Studi pada Pedagang dan Pengrajin Batu Akik 

di Daerah Pasar Tengah). 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah dampak trend batu akik?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dampak trend batu akik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, 

yaitu ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi ekonomi dan sosiologi lingkungan. 

 

 



7 
 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat  memberikan kontribusi bagi penulis dan masyarakat 

khususnya masyarakat Bandarlampung dengan adanya trend batu akik dapat 

mendirikan sebuah peluang usaha serta dapat mengeksplor kekayaan alam 

Indonesia dari segi bebatuan untuk perhiasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


