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SARI 
 
Umi Kulsum. 2006. Perkembangan Tradisi Sedekah Laut Di Kelurahan Sugih 
Waras kabupaten Pemalang 1980-2005. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. 82 halaman 
 
Kata Kunci : Perkembangan, Tradisi Sedekah Laut. 

Tradisi sedekah laut merupakan salah satu hasil kebudayaan Indonesia, 
Kelurahan Sugih Waras adalah salah satu daerah yang mempunyai Tradisi Sedekah 
Laut tersebut. Tradisi ini sudah berlangsung sejak dahulu, Tradisi sedekah laut yaitu 
membuang sesaji ke laut dengan maksud memberikan makan kepada yang 
mbaurekso atau penguasa laut, tradisi ini mengalami perkembangan dari tahun-
ketahun. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah : (1) Bagaimanakah 
perkembangan Tradisi Sedekah Laut di Kelurahan Sugih Waras, Kabupaten 
Pemalang tahun 1980-2005. (2) Mengapa Tradisi Sedekah Laut masih berlangsung 
meskipun masyarakat telah mengalami tradisi profan. (3) Bagaimanakah pengaruh 
Tradisi Sedekah Laut terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat di kelurahan 
Sugih Waras, Kabupaten Pemalang. Penelitian ini bertujuan yaitu : (1) Untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan Tradisi Sedekah Laut di 
Kelurahan Sugih Waras, Kabupaten Pemalang. (2) Untuk mengetahui mengapa 
Tradisi Sedekah Laut masih berlangsung meskipun masyarakat mengalami tradisi 
profan. (3) Untuk menganalisis pengaruh Tradisi Sedekah Laut terhadap kehidupan 
masyarakat Kelurahan Sugih Waras, Kabupaten Pemalang. 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup ruang lingkup spasial dan temporal. 
Lingkup spasial berkaitan dengan daerah yang diteliti yaitu Kelurahan Sugih Waras. 
Lingkup temporal yaitu berkaitan dengan batas waktu penelitian, dalam penelitian ini 
waktu yang dimaksud adalah 1980-2005. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode penelitian sejarah, dengan beberapa tahap yaitu : Heuristik 
(mencari dan mengumpulkan jejak-jejak peristiwa pekembangan Tradisi Sedekah 
Laut). Kritik sumber yaitu dengan kritik ekstern dan kritik intern. Interpretasi 
(menghubungkan satu fakta dengan fakta lain). Historiografi (penulisan cerita 
sejarah), sedangkan yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah kepustakaan 
dan wawancara terhadap nelayan Sugih Waras. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : (1) Masyarakat nelayan di 
Kelurahan Sugih Waras mempunyai tradisi yaitu Sedekah Laut. Tradisi ini pada 
mulanya dipelihara masyarakat Sugih Waras, namun dalam perkembangannya tradisi 
ini menjadi milik masyarakat Pemalang. (2) Tradisi Sedekah Laut masih berlangsung 
meskipun masyarakat telah mengalami tradisi profan karena masyarakat nelayan 
Sugih Waras beranggapan pelaksanaan Tradisi Sedekah Laut merupakan suatu 
kewajiban dan yang harus dilakukan, adanya perasaan takut apabila tidak 
dilaksanakan tradisi tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi bencana dan hasil ikan 
pun berkurang, (3) Pengaruh Tradisi Sedekah Laut terhadap kehidupan sosial budaya 
masyarakat Sugih Waras yaitu kehidupan sosial masyarakat menjadi erat ditandai 
dengan adanya gotong royong dan saling membantu antar nelayan, adanya solidaritas 
yang tinggi, dalam kehidupan budaya masyarakat Sugih Waras telah mematuhi 
norma-norma sosial budaya yang ada dalam masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang terdiri dari berbagai suku 

bangsa yang berbeda-beda. Masing-masing suku bangsa memiliki 

keanekaragaman budaya, yang  mempunyai ciri-ciri khusus di setiap daerah. 

Keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan terjadi karena dipengaruhi 

adanya berbagai suku bangsa atau etnik, faktor geografis, kontak budaya dan 

perbedaan mata pencaharian. 

 Manusia tidak lepas dari kebudayaan dalam kehidupan sehari-harinya. 

Antara manusia dan kebudayaan saling berhubungan. Kebudayaan diperoleh 

atau dipelajari dari tradisi masyarakat, termasuk pola-pola hidup mereka, cara 

berpikir, perbuatan, perasaan dan tingkah laku (Asmito, 1988 : 25). 

Kebudayaan masyarakat selalu berkembang dari waktu ke waktu, 

perkembangan kebudayaan menimbulkan terjadinya perubahan kebudayaan 

atau transformasi kebudayaan. Transformasi kebudayaan dapat dilihat sebagai 

perubahan pola tingkah laku yang langsung atau tidak langsung menjadi 

pengetahuan sekelompok orang yang menjadi anggota suatu masyarakat. 

Setiap kebudayaan yang dimiliki manusia mempunyai tujuh unsur 

kebudayaan yaitu : bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem 

peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi 

dan sistem kesenian (Koentjaraningrat, 1985 : 5).              

1 
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Kebudayaan dapat menunjukan derajat dan tingkah laku peradaban 

manusia, kebudayaan juga dapat menunjukan ciri kepribadian manusia atau 

masyarakat pendukungnya. Kebudayaan merupakan ciri pribadi manusia 

didalamnya mengandung norma-norma, tataran nilai-nilai yang dimiliki dan 

dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Penghayatan pada kebudayaan dapat 

dilakukan melalui proses sosialisasi, dalam proses sosialisasi manusia sebagai 

makhluk individu mulai dari masa kecil hingga masa tuanya belajar pola-pola 

tindakan dalam hubungan pergaulan dengan individu-individu lain 

disekelilingnya, yang mempunyai beraneka ragam peranan sosial yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari (Koentjaraningrat, 1980 : 243). 

Masyarakat yang sudah maju, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan 

dipelajari melalui jalur pendidikan, baik secara formal maupun non formal. 

Sedangkan dalam masyarakat yang masih tradisional terdapat suatu bentuk 

sarana sosialisasi yang disebut upacara tradisional. Upacara tradisional yaitu 

kegiatan sosial yang melibatkan para warga masyarakat dalam usaha mencapai 

tujuan keselamatan bersama (Sunjata, 1996/1997 : 2). 

Upacara tradisional merupakan bagian yang integral dari kebudayaan 

masyarakat pendukungnya dan kelestarian hidupnya dimungkinkan oleh 

fungsinya bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Penyelenggaraan 

upacara tradisional itu sangat penting artinya bagi pembinaan sosial budaya 

warga masyarakat yang bersangkutan.  

Salah satu fungsi dari upacara tradisional adalah sebagai penguat norma-

norma serta nilai-nilai budaya yang telah berlaku dalam masyarakat. Norma-
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norma dan nilai budaya secara simbolis ditampilkan melalui peragaan dalam 

bentuk upacara yang dilakukan seluruh warga masyarakat pendukungnya, 

sehingga upacara tersebut dapat membangkitkan rasa aman bagi setiap warga 

masyarakat, dan dapat pula dijadikan pegangan masyarakat dalam menentukan 

sikap dan tingkah laku sehari-hari. 

Upacara tradisional biasanya berbentuk religi yang merupakan salah 

satu bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

Di daerah Pemalang masih memelihara Tradisi Sedekah Laut yang 

dilaksanakan oleh masyarakat nelayan. Dalam penyelenggaraan Sedekah Laut 

terdapat perkembangan yaitu yang dahulu hanya upacara saja tetapi sekarang 

mempunyai perkembangan yang pesat yaitu adanya hiburan dan diikuti oleh 

masyarakat luar Pemalang, hal tersebut disebabkan karena adanya teknologi 

komunikasi dan informasi yang semakin modern, serta adanya aneka hiburan 

yang hadir pada saat menjelang upacara Tradisi Sedekah Laut. 

Upacara Tradisi Sedekah Laut merupakan bagian dari tradisi turun-

temurun yang selalu dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat Sugih Waras 

dan Departemen Kebudayaan. Tradisi adalah warisan masa lalu yang terus 

dilestarikan hingga sekarang yang berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan 

dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari aspek berbagai kehidupan 

(Bawani, 1993 : 24). 

Tradisi Sedekah Laut mengalami perubahan sesuai dengan 

perkembangan pola pikir masyarakat, perubahan tradisi ini juga  tidak terlepas 

dari perubahan kebudayaan, yang mana menurut ahli Antropologi berpendapat 
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bahwa perubahan kebudayaan itu dapat terjadi karena faktor-faktor dari dalam 

masyarakat sendiri atau dari luar masyarakat, faktor dari dalam masyarakat itu 

yakni adanya penemuan baru (discovery), penciptaan baru (invention), difusi 

dan akulturasi, sedangkan faktor dari luar masyarakat dapat berupa perubahan 

dalam jumlah dan struktur penduduk, perubahan fisik geografis, dan terjadinya 

kontak dengan masyarakat lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda. 

(Departemen P dan K, 1989 : 97)   

Daerah Pemalang Utara mayoritas masyarakatnya memeluk agama 

Islam Kejawen yaitu masih percaya adanya hal-hal yang mistisisme. Tetapi 

ada juga sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan tradisi tersebut. 

Maka terdapat Pro-kontra diantara keduanya. Tidak berbeda dengan daerah 

lain, di Pemalang Tradisi Sedekah Laut masih dilestarikan sampai sekarang, 

salah satunya yaitu di Kelurahan Sugih Waras, tradisi ini selalu dilaksanakan 

tiap satu tahun sekali yaitu di bulan Syura. 

Keberadaan Tradisi Sedekah Laut di Kelurahan Sugih Waras tersebut 

merupakan bagian dari sistem sosial yang keberadaannya sangat menarik 

untuk di dekati dan dikaji ulang. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan 

melakukan pengkajian dengan judul “Sejarah Perkembangan Tradisi Sedekah 

Laut di Kelurahan Sugih Waras  Kabupaten Pemalang Tahun 1980-2005”. 
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B. Rumusan Masalah 

Mencermati keberadaan Tradisi Sedekah Laut dalam upacara tradisional 

di Kelurahan Sugih Waras dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

maka muncul berbagai permasalahan yaitu: 

1. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan Tradisi Sedekah Laut di 

Kelurahan Sugih Waras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang 

tahun 1980-2005? 

2. Mengapa Tradisi Sedekah Laut masih berlangsung meskipun masyarakat 

telah mengalami tradisi profan? 

3. Bagaimanakah pengaruh Tradisi Sedekah Laut terhadap kehidupan sosial 

budaya masyarakat di Kelurahan Sugih Waras, Kecamatan Pemalang, 

Kabupaten Pemalang? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejarah dan perkembangan 

Tradisi Sedekah Laut di Kelurahan Sugih Waras, Kecamatan Pemalang, 

Kabupaten Pemalang. 

2. Untuk mengetahui mengapa Tradisi Sedekah Laut masih berlangsung 

meskipun masyarakat telah mengalami tradisi profan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Tradisi Sedekah Laut terhadap kehidupan 

budaya masyarakat di Kelurahan Sugih waras, Kecamatan Pemalang, 

Kabupaten Pemalang. 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara Akademis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Akademis.  

a. Dapat mengungkap dan memperkenalkan sejarah lokal yaitu tradisi 

Sedekah Laut di Kelurahan Sugih Waras, Kecamatan Pemalang, 

Kabupaten Pemalang kepada masyarakat luas. 

b. Dapat mengungkap sejarah kebudayaan masyarakat Pantai Utara Jawa 

yang beraneka ragam. 

2. Manfaat praktis. 

a. Dapat dijadikan sebagai pendidikan nilai terhadap generasi muda 

untuk mempertahankan dan memelihara tradisi tersebut.  

b. Dapat dijadikan sebagai media untuk pengembangan pariwisata di 

tingkat lokal. 

c. Dapat dijadikan sebagai media untuk melestarikan Tradisi Sedekah 

Laut yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka 

melestarikan sejarah kebudayaan di tingkat lokal. 

 

D. Ruang lingkup penelitian 

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesimpangsiuran maka penelitian 

ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup kajian yang meliputi unsur 

wilayah (spasial) dan unsur babakan waktu (temporal). Ruang lingkup 

wilayah adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan suatu daerah atau 

kawasan tertentu dimana suatu penelitian sejarah itu terjadi dalam penelitian 
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ini ruang lingkup wilayah yang dimaksud adalah Kelurahan Sugih Waras, 

Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dimana setiap tahunnya 

diselenggarakan upacara Tradisi Sedekah Laut, selain itu penelitian ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa Tradisi Sedekah Laut tumbuh dan 

berkembang di wilayah tersebut. Penelitian ini dibatasi hanya pada aspek 

sosial budaya saja sehingga akan ditemukan corak tersendiri dan keunikan dari 

Tradisi Sedekah Laut tersebut. Pemilihan lokasi di Kelurahan Sugih Waras 

sebagai objek pengamatan secara geografis dapat ditempatkan pada sejarah 

lokal. 

Adapun babakan waktu dalam penelitian yaitu antara tahun 1980-2005, 

karena pada tahun 1980 upacara Tradisi Sedekah Laut mengalami perubahan 

dan perkembangan, dan tahun 2005 upacara tersebut tetap masih berkembang  

di bawah pengawasan dan perlindungan Departemen Pariwisata dan 

Kebudayaan. 
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E. Kerangka Berfikir 

1. Sedekah Laut Sebagai Bagian Religi. 

 Kebudayaan 

Sistem religi 

Nilai-nilai 

Kebudayaan 
 

Sejarah 

Masyarakat 
pendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peristiw a

Mitos-mitos

 

Bagan di atas dapat dijelaskan bahwa kebudayaan sebagai 

keseluruhan dari ide-ide, gagasan, tindakan serta hasil karya manusia 

dengan cara belajar. Suatu kebudayaan terdapat unsur-unsur universal 

yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat antara lain bahasa, 

sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan 

teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi dan kesenian. Dari 

ketujuh unsur tersebut yang berkaitan dengan upacara tradisi adalah 

sistem religi. Sistem religi mempunyai wujud yang berupa upacara-

upacara tradisi, bersifat musiman atau kadangkala, upacara tradisi tersebut 
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dilaksanakan oleh anggota masyarakat sebagai perwujudan umat 

beragama sebagai sarana yang menghubungkan manusia dengan 

Tuhannya. 

Setiap unsur kebudayaan yang merupakan konsep-konsep mengenai 

apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat, 

yaitu mengenai hal-hal yang merupakan anggapan sebagai hal yang 

bernilai, berbahaya dan penting bagi kehidupan manusia sehingga dapat 

berfungsi sebagai pedoman yang dapat memberi arah dan orientasi bagi 

kehidupan masyarakat bersangkutan khususnya Kelurahan Sugih Waras.  

Kelurahan Sugih Waras mempunyai suatu kegiatan upacara yang 

sudah berlangsung sejak lama, dikenal sebagai ritual upacara Tradisi 

Sedekah Laut, upacara tradisi merupakan salah satu wujud kebudayaan 

yang dimiliki oleh masyarakat, dimana ritual tersebut merupakan suatu 

tradisi yang dilaksanakan setahun sekali. Tradisi Sedekah Laut merupakan 

upacara tradisi yang bertujuan untuk keselamatan masyarakat nelayan 

Sugih Waras, ritual juga mempunyai nilai-nilai budaya yang berfungsi 

sebagai pedoman yang dapat memberi arah orientasi bagi kehidupan 

masyarakat kelurahan Sugih Waras. Keberadaan Tradisi Sedekah Laut 

yang terkait dengan mitos yang berkembang dalam masyarakat mengenai 

keberadaan tempat penyelenggaraan, sejarah dari para leluhur mengenai 

pelaksanaan ritual serta masyarakat pendukung.  
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2. Perubahan kebudayaan dan Praktik Religi 

Melihat dari latar belakang permasalahannya maka digunakan teori 

bahwa kebudayaan mempunyai tujuh unsur kebudayaan yaitu: bahasa, 

sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan 

teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi dan peralatan hidup 

(Koentjaraningrat, 1985 : 5). 

Unsur-unsur kebudayaan tersebut yang terkait dengan penelitian ini 

adalah sistem religi, Teori W. Robertson Smith dalam bukunya 

Koentjaraningrat tentang upacara bersaji yaitu terdapat tiga gagasan 

penting mengenai azas-azas religi dan agama pada umumnya yaitu: (1). 

Dalam berbagai religi atau agama upacaranya tetap tetapi latar belakang 

keyakinan, maksud atau doktrinnya berubah. (2). Para pemeluk suatu 

religi atau agama ada yang menjalankan kewajiban mereka untuk 

melakukan upacara itu dengan sungguh-sungguh tetapi tidak sedikit pula 

yang hanya melakukan setengah-setengah saja. (3). Teori mengenai fungsi 

sesaji sebagai suatu upacara yang gembira meriah tetapi juga keramat dan 

tidak sebagai suatu upacara yang khidmat dan keramat (Koentjaraningrat, 

1987 : 68). 

Tradisi Sedekah Laut tidak terlepas dari apa yang dinamakan 

Selamatan. Menurut Clifford Geertz dalam bukunya berjudul ”Abangan, 

Santri,  Priyayi dalam Masyarakat Jawa” bahwa fungsi slametan adalah 

menjaga masyarakat dari roh-roh halus supaya tidak diganggu makhluk 

halus tersebut. Istilah selamatan secara garis besar dibagi dalam empat 
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jenis yaitu: 1). Selamatan yang berkisar sekitar krisis-krisis kehidupan, 

misalnya waktu lahir, khitanan, perkawinan dan kematian. 2). Selamatan 

yang ada hubungannya dengan hari-hari raya Islam, misalnya Maulud 

Nabi, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. 3). Selamatan yang ada 

sangkut pautnya dengan integrasi sosial atau Pemerintahan, misalnya 

acara 17 Agustus, sedekah bumi. 4). Selamatan sela atau selingan yang 

diselenggarakan dalam waktu yang tidak tetap tergantung pada kejadian 

atau peristiwa luar biasa yang dialami seseorang. 

Kebudayaan masyarakat selalu berkembang dari waktu ke waktu. 

Perkembangan kebudayaan ini menimbulkan terjadinya perubahan 

kebudayaan, perubahan tersebut dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat 

yang semakin maju. Tradisi Sedekah Laut di Kelurahan Sugih Waras 

mengalami perubahan fungsi yaitu dahulu upacara tersebut dilakukan 

dengan penuh khidmat tanpa adanya hiburan hanya ada wayang yang 

berfungsi untuk meruwat perahu yang dijadikan sebagai tempat sesaji, 

sekarang upacara tersebut dilakukan dengan di iringi berbagai hiburan 

seperti: Orkes, dangdutan, drum band, sunatan massal dan sebagainya. 

Masyarakat masih percaya dengan tradisi tersebut karena Tradisi Sedekah 

Laut bagi masyarakat merupakan kewajiban untuk memberi makan 

kepada penguasa laut yang memberikan makan atau rezeki pada 

masyarakat dan merupakan ungkapan rasa syukur. 

Masyarakat Kelurahan Sugih Waras sebagian besar memeluk agama 

Islam kejawen. Islam Kejawen yaitu suatu kompleks keyakinan dan 
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konsep-konsep, Hindu-Budha yang cenderung kearah mistik yang 

tercampur menjadi satu dan diakui sebagai agama Islam 

(Koentjaraningrat, 1994 : 312). 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Penulisan skripsi ini terdapat buku yang dijadikan sebagai tinjauan 

pustaka yaitu : karya Prof. Dr. S. Budhisantoso, yang berjudul “Kehidupan 

masyarakat  Nelayan Di Muncar (Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa 

Timur)”, dalam buku ini berisi tentang kehidupan masyarakat nelayan yaitu 

dari pola kehidupan nelayan, adat istiadat dan kehidupan masyarakat Dusun 

Muncar dan pengetahuan nelayan. 

Buku tersebut juga membahas upacara adat dalam masyarakat nelayan 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya : upacara kehamilan, 

kelahiran, menjelang dewasa, perkawinan dan kematian, dan upacara yang 

berkaitan dengan agama dan kepercayaan dalam masyarakat nelayan di 

Muncar. Walaupun cukup taat dalam menjalankan ibadat dalam beragama, 

tetapi masyarakat Dusun Muncar masih melaksanakan adat kebiasaan para 

orang tua mereka, masyarakat setempat masih menyelenggarakan berbagai 

upacara adat, menurut masyarakat setempat hal-hal yang tidak diinginkan 

dapat terjadi jika orang tidak melaksanakan upacara tersebut (Budhisantoso, 

1994 : 76). 

Buku ini juga membahas mengenai Tradisi Sedekah Laut yang 

dilakukan oleh masyarakat Muncar yang biasa dikenal dengan nama upacara 
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“Petik Laut”. Upacara ini mempunyai tujuan yaitu: 1) Sebagai perwujudan 

rasa syukur kepada Tuhan semesta alam yang telah memberikan anugerah dan 

Rahmat-Nya berupa hasil penangkapan ikan yang berlimpah tiada hentinya, 2) 

Merupakan salah satu permohonan agar masyarakat setempat selalu 

dilindungi, dijauhkan dari semua marabahaya, 3). Memohon kepada Tuhan 

agar sumber penghasilan di laut agar lestari selamanya. (Budhisantoso, 1994 : 

78). 

Kelebihan buku ini adalah membahas semua kehidupan masyarakat 

nelayan di Muncar dari segala aspek : seperti ekonomi, agama, sosial budaya. 

Sedangkan kelemahannya yaitu dalam buku ini tidak adanya ruang lingkup 

temporal atau babakan waktu tidak jelas. 

Buku kedua yang dijadikan acuan penulis dalam  skripsi ini berjudul 

“Upacara Tradisional dalam Kaitannya dengan Peristiwa Alam dan 

Kepercayaan Daerah Jawa Tengah”, buku ini merupakan hasil penelitian 

oleh Depdikbud, yang berisi mengenai upacara-upacara bersih desa ”sarapan” 

di daerah Kabupaten Boyolali, Upacara Sedekah Laut di daerah Pantai Utara 

Kabupaten Jepara dan upacara saradan uduhanan sarang burung di daerah 

Kabupaten Kebumen. 

Buku ini membahas mengenai upacara Sedekah Laut di daerah Pantai 

Utara Kabupaten Jepara. Upacara Sedekah Laut dinamakan demikian karena 

arti kata sedekah sendiri adalah memberi sesuatu yaitu macam-macam sesaji 

dengan maksud memberikan sesaji kepada yang mbaurekso atau yang 

menguasai laut (Depdikbud, 1983/1984 : 50) 
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Masyarakat nelayan Jepara percaya terhadap Tradisi Sedekah Laut 

karena tradisi tersebut merupakan bentuk rasa syukur bagi para Nelayan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para penguasa laut akan hasil yang telah di 

peroleh pada tahun yang lalu dan sebagai sarana untuk memohon keselamatan 

bagi para nelayan Jepara agar dalam menunaikan tugas yaitu mencari ikan di 

laut tidak mengalami gangguan suatu apapun dan nelayan Jepara mendapat 

hasil yang banyak. 

Buku ini juga membahas mengenai tahapan-tahapan mengenai tradisi-

tradisi yang ada, maksud penyelenggaraan upacara waktu penyelenggaraan, 

tempat penyelenggaraan upacara, penyelenggaraan teknis upacara, persiapan 

dan perlengkapan upacara. 

Kelebihan buku ini yaitu membahas secara detail upacara-upacara 

tradisi yang ada di Jawa Tengah, sedangkan kekurangan dalam buku ini yaitu 

tidak adanya ruang lingkup temporal.  

Maka dari kelebihan dan kekurangan isi buku ini penulis ingin meneliti 

hanya pada aspek budayanya saja yaitu Tradisi Sedekah Laut di Sugih Waras, 

dan Penulis mengambil  babakan waktu atau temporal yaitu tahun 1980-2005 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini diperlukan suatu metode, adapun metode yang akan 

digunakan adalah metode penelitian sejarah, karena penelitiannya 

berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa lampau. Sedangkan 

pengertian metode sejarah menurut Louis Gottschalk adalah suatu proses 
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menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau 

oleh sejarawan. Mengenai metode sejarah pada umumnya tidak hanya 

meliputi pelajaran mengenai analisa tetapi juga meliputi usaha sintesa dari 

data menjadi penyajian dan kisah sejarah yang dapat dipercaya (1975 : 32). 

Metode sejarah sangat diperlukan sekali dalam penelitian sejarah karena 

merupakan langkah-langkah yang harus dilalui dalam memperoleh suatu 

gambaran dalam masa lampau. Adapun langkah-langkah penelitian sejarah 

meliputi empat tahap yaitu:  

1. Heuristik 

Merupakan kegiatan menghimpun bukti-bukti sejarah. Pada tahap 

ini penulis berusaha menghimpun fakta-fakta sejarah dan mengumpulkan 

berbagai sumber data yang hubungannya dengan permasalahan yang 

diteliti. Selain itu peneliti perlu mengetahui jenis data apa saja yang 

diperlukan dan bagaimana mengidentifikasi, mengumpulkan data 

mengolah data tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui 

beberapa cara yaitu:  

a. Studi Kepustakaan. 

Penulis menghimpun data, penulis menggunakan metode 

Kepustakaan. Metode kepustakaan dilakukan untuk mencari koleksi 

yang ada di perpustakaan dalam mengumpulkan sumber-sumber 

sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tersebut 

kemudian diseleksi dan diambil yang mempunyai kesesuain dengan 

topik penelitian. Untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut yang 
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berupa buku-buku, dokumen dan arsip, peneliti mendatangi tempat-

tempat sebagai berikut : 

1) Perpustakaan UNNES 

2) Perpustakaan Jurusan Sejarah 

3) Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah. 

b. Observasi 

Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada 

pada objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau 

tidak langsung. Penulis dalam observasinya melihat langsung 

pelaksanaan Tradisi Sedekah Laut di Kelurahan Sugih Waras. 

c. Wawancara 

Yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, maksudnya semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dalam rangka 

mendukung tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

wawancara dengan cara mendalam sehingga data yang diperoleh 

benar-benar mendalam dan lengkap. Dalam melakukan wawancara di 

perlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Membuat interview guide yaitu menyusun rambu-rambu 

pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara 

2) Menetapkan serta menghubungi tokoh-tokoh peristiwa yaitu 

masyarakat Sugih Waras yang akan di interview. 

3) Pengaturan waktu dan tempat wawancara. 
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4) Pelaksanaan wawancara, dilakukan setelah diadakan perjanjian 

dengan tokoh yang dimaksud 

5) Pengolahan hasil wawancara. 

d. Dokumentasi 

Yaitu hasil dari wawancara dan observasi yang diabadikan dan 

digunakan sebagai salah satu sumber pendukung dalam penelitian 

yang berupa foto-foto dan hasil rekaman. 

 

2. Kritik sumber 

Merupakan tahap penilaian atau tahap pengujian terhadap sumber 

sejarah yang berhasil ditemukan dari sudut pandang nilai kebenarannya. 

Kritik sumber ada dua yaitu: 

a. Kritik ekstern, terkait erat dengan persoalan apakah sumber tersebut, 

merupakan sumber yang objektif dan bisa diandalkan. Louis 

Gottschalk menyatakan, bahwa kritik ektern terdiri dari tiga kriteria 

yang harus dijawab, yaitu: 

1) Apakah sumber-sumber yang didapat itu benar-benar merupakan 

sumber yang dikehendaki, hal ini terkait dengan keontetikan suatu 

sumber. 

2) Di lihat dari bentuknya, apakah sumber itu asli atau bukan, hal ini 

perlu analisis sumber. 
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3) Apakah sumber itu masih lengkap atau sudah berubah, utuh atau 

tidaknya sumber perlu dilakukan kritik teks (Gottschalk, 1987 : 38-

39). 

Penulis dalam penelitian ini telah melakukan kritik terhadap buku 

yang memuat tentang Tradisi Sedekah Laut di Muncar, Banyuwangi dan 

Kabupaten Jepara.  

b. Kritik intern, digunakan untuk menguji dan menilai apakah isi dari 

dokumen yang telah diteliti sesuai dan dapat digunakan atau 

sebaliknya. Dua pendekatan yang harus dilaksakan dalam kritik intern 

yaitu: 

1) Penilaian Intrinsik 

Penilaian intrinsik adalah proses melihat dan memastikan sifat 

sumber. Apakah sumber itu merupakan fakta yang yang dapat 

digunakan bagi kajian penelitian. Memastikan ke dalam data 

sejarah yang meliputi isi, bahasa dan situasi saat data dibuat. 

Melalui kritik intern dapat diketahui dengan pasti mana yang 

merupakan sumber turunan. Penulis dapat memilih data-data yang 

sesuai dengan kajiannya, dan pergantian data yang kurang tepat 

dapat dihindari contoh : Penulis telah melakukan kritik dan 

menentukan isi tentang sesaji Tradisi Sedekah Laut di Kelurahan 

Sugih Waras padahal Masyarakatnya sudah maju. 
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2) Perbandingan sumber-sumber adalah suatu usaha untuk 

membandingkan sumber-sumber yang digunakan, pada tahap ini 

Penulis mendapat gambaran yang tepat dan mampu membedakan 

antara berbagai sumber, sehingga berhasil mendapatkan sumber 

sesuai peringkat sumber yang cukup untuk memenuhi persyaratan 

sebagai sumber. 

 

3. Interpretasi 

Merupakan cara untuk menentukan maksud saling berhubungan 

dengan fakta- fakta yang diperoleh setelah terkumpul sejumlah informasi 

mengenai peristiwa sejarah yang sedang diteliti. Suatu peristiwa agar 

menjadi kisah yang baik maka perlu diinterpretasikan. Berbagai fakta 

yang lepas satu dengan yang lainnya harus dirangkai dan dihubungkan 

sehingga membentuk kesatuan yang bermakna. 

Penulis dalam penelitian ini menghubungkan fakta-fakta yang masih 

berserakan, misalnya tentang mengapa Tradisi Sedekah Laut tahun 2005 

tetap dilaksanakan Padahal masyarakatnya sudah modern. 

 

4. Historiografi 

Penulis dalam hal ini akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk 

cerita sejarah yang tersusun secara sistematis dan kronologis berupa 

sebuah deskriptif analitis, dengan kata lain cerita sejarah yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini Gottschalk 
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memberikan batasan tentang penelitian sejarah yang sekurang-kurangnya 

memuat empat hal yaitu : membuat detail fakta akurat, kelengkapan bukti 

yang cukup, struktur yang logis serta penyajian yang terang dan halus. 

(1975 : 131). 
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H. Sistematika Skripsi 

Sistematika yang digunakan dalam skripsi ini adalah : 

Bab I  Pendahuluan, yang membahas latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan  penulisan, manfaat penulisan, ruang 

lingkup penelitian, kerangka berpikir, tinjauan pustaka,  sistematika 

skripsi. 

Bab II  Gambaran umum masyarakat Kelurahan Sugih Waras berisi : Letak 

geografis dan keadaan alam, penduduk, kondisi sosial ekonomi, 

kondisi sosial keagamaan, sarana komunikasi dan transportasi 

masyarakat Sugih Waras. 

Bab III  Sejarah perkembangan Tradisi Sedekah Laut di Kelurahan Sugih 

Waras berisi : Asal usul Tradisi Sedekah Laut, fungsi Tradisi 

Sedekah Laut, manfaat Tradisi Sedekah Laut, prosesi upacara 

Sedekah Laut. 

Bab IV  Perkembangan Sedekah Laut di Kelurahan Sugih Waras Tahun 1980-

2005 berisi : Perkembangan Sedekah Laut terhadap Sugih Waras 

dan pengaruh perkembangan Tradisi Sedekah Laut terhadap 

masyarakat Sugih Waras. 

Bab V   Penutup, menguraikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT  

KELURAHAN SUGIH WARAS  

 

A. Letak Geografis dan Keadaan Alam 

Secara administratif Kelurahan Sugih Waras merupakan salah satu 

Kelurahan di Kabupaten Pemalang, yang berbatasan langsung dengan sebelah 

Utara Laut Jawa, sebelah Selatan Kelurahan Pelutan, sebelah Barat Desa 

Lawangrejo dan sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Widuri. 

Untuk lebih memperjelas, dapat di lihat pada peta di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta kelurahan Sugih waras 
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Kelurahan Sugih Waras  termasuk wilayah yang berada dibagian Pantai 

Utara. Topography Kelurahan Sugih Waras  diukur dari permukaan laut 

mempunyai ketinggian tanah 1 meter, curah hujan tiap tahun di wilayah 

kelurahan Sugih Waras  rata-rata 18,5 mm/m. Sedangkan suhu udara rata-rata 

30oC. Di lihat dari orbitasinya Kelurahan Sugih Waras  jarak dari pusat 

Pemerintahan Kecamatan 7 Km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten 3 Km, jarak 

dari Ibu Kota Propinsi 117 Km, dan jarak dari Ibu Kota Negara 350 Km. 

Secara keseluruhan kelurahan Sugih Waras  terdiri dari 11 Dusun yaitu: 

Dusun Pecolotan, Dusun Walar, Dusun Tanjungsari 1, Dusun Tanjungsari 2, 

Dusun Silopor, Dusun Cokra, Dusun Spikul, Komplek BTN, Komplek Asabri, 

Dusun Solokan dan Dusun Krasak.  

 

B. Penduduk 

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Jumlah Penduduk Kelurahan Sugih Waras  menurut data monografi 

tahun 2005 berjumlah 15.756 jiwa, yang terdiri dari 7.926 laki-laki dan 

7.830 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.265 KK.  

2. Jumlah Penduduk menurut Agama 

Sebagian besar penduduk kelurahan Sugih Waras  memeluk agama 

Islam. Hal ini dapat diketahui dari data Kelurahan Sugih Waras  tahun 

2005 bahwa jumlah penduduk menurut agama adalah agama Islam 15.460 

orang, Kristen 137 orang, Katholik 35 orang, Budha 4 orang sedangkan 

Hindu tidak ada. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Agama di Kelurahan Sugih 

Waras  Tahun 2005 

 

No Agama Jumlah 

1. Islam 15.460 orang 

2. Kristen 137 orang 

3. Katholik 35 orang 

4. Hindu - 

5. Budha 4 orang 

6. 

Penganut/penghayat 

Kepercayaan terhadap Tuhan 

YME 

- 

Jumlah  154.796 

Sumber: Monografi Kelurahan Sugih Waras  tahun 2005. 

3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 

Kesadaran pendidikan masyarakat Sugih Waras  sudah tinggi yaitu 

ditandai dengan sebagian besar masyarakatnya rata-rata lulus pendidikan 

di sekolah. Menurut monografi tahun 2005 diketahui tingkat pendidikan 

penduduk yang lulus pendidikan umum adalah TK 220 orang, Sekolah 

Dasar 2.210 orang, SMP/SLTP berjumlah 4.410 orang, SMA/SLTA 

berjumlah 1115 orang, Akademik (DI-D3) 16 orang dan Sarjana (SI-S3) 

12 orang. Adapun lulus pendidikan khusus  seperti : Pondok Pesantren 

1.6000 orang, Madrasah 2.300 orang, Pendidikan Keagamaan 3.701 

orang, dan khusus/ketrampilan 442 orang. Tingkat pendidikan Kelurahan 

Sugih Waras  terdapat pada tabel 2. 
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Masyarakat Sugih Waras lebih mengutamakan pendidikan agama, 

anak-anak mereka dari kecil diperkenalkan pendidikan agama yaitu 

ditandai dengan masyarakat menyekolahkan anak mereka pada sore hari 

di TPQ dan Madrasah Diniyah hingga sampai tingkat Wustho atau 

menengah. 

 

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Sugih Waras  

Tahun 2005 

Lulus Pendidikan Jumlah 

a.  Lulus Pendidikan Umum  

1. Taman Kanak-kanak 220 orang 

2. Sekolah Dasar 2.210 orang 

3. SMP/SLTP 4.140 orang 

4. SMA/SLTA 1115 orang 

5. Akademi( DI-D3) 16 orang 

6. Sarjana (SI-S3) 12 orang 

Jumlah 7713 orang 

b.  Lulusan Pendidikan Khusus  

1. Pendidikan Pesantren 1.600 orang 

2. Madrasah 2.300 orang 

3. Pendidikan Keagamaan 3.701 orang 

4. Sekolah Luar Biasa - 

5. Khusus/Ketrampilan 442 orang 

Jumlah 7.743 orang 

Sumber: Monografi Kelurahan Sugih Waras  Tahun 2005 
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4. Jumlah Penduduk menurut mata Pencaharian 

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Sugih Waras  bermata 

pencaharian sebagai nelayan. Menurut data monografi tahun 2005 

terdapat 28, 56 % sebagai nelayan seperti dalam tabel berikut : 

 

Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian Kelurahan 

Sugih Waras  Tahun 2005 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

Karyawan  

-PNS 350 orang 

-TNI/POLRI 58 orang 

1 

-Swasta 280 orang 

2. Wiraswasta/Pedagang 2.605 orang 

3. Tani  278 orang 

4. Pertukangan 20 orang 

5. Buruh Tani 2.841 orang 

6. Pensiun  125 orang 

7. Nelayan 4.500 orang 

8. Jasa 1.077 orang 

Jumlah 12.134 

Sumber: Monografi Kelurahan Sugih Waras  tahun 2005. 

Kelurahan Sugih Waras Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 350 

orang yang berasal dari unsur pegawai Pemda dan guru. Selain itu 

masyarakat Sugih Waras juga ada yang berprofesi sebagai alat bantu 

hukum yaitu TNI/POLRI sejumlah 12 orang dan swasta sebanyak 280 

orang. 
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Penduduk yang bekerja di sektor perdagangan berjumlah 2.605 

orang. Perdagangan yang biasa dilakukan penduduk yaitu pedagang 

kelontong, barang-barang kebutuhan rumah tangga, penjual makanan dan 

pedagang ikan karena sebagian besar masyarakatnya sebagai nelayan jadi 

penghasilan perekonomian masyarakat Sugih Waras sebagian besar dari 

perdagangan ikan. Nelayan tersebut berjumlah 4.500 orang, dengan 

jumlah perahu layar 1.010 buah dan perahu motor 510 buah. 

Kegiatan pertanian yang ada di Kelurahan Sugih Waras adalah 

bersawah, penduduk yang bekerja di sektor pertanian berjumlah tani 278 

orang dan buruh tani 2.841 orang. Tani biasanya penduduk yang 

mempunyai tanah atau sawah yang biasanya digarap sendiri atau 

menyuruh buruh tani untuk menggarap sawah tersebut. Buruh tani 

merupakan orang-orang yang tidak mempunyai areal pertanian sendiri, 

buruh tani bekerja hanya ketika dibutuhkan oleh pemilik sawah atau areal 

pertanian, karena pekerjaannya tidak termasuk tetap dan bayarannya juga 

relatif sedikit sehingga secara ekonomis kehidupannya termasuk rendah, 

sedangkan luas sawah penduduk Sugih Waras 40 Ha. 

Penduduk yang bekerja di sektor pertukangan berjumlah 20 orang. 

Orang yang bekerja di pertukangan adalah orang-orang yang ahli dibidang 

perkayuan dan bahan bangunan. Pertukangan yang umum adalah 

membangun rumah sehingga mereka dikatakan sebagai pekerja bangunan. 

Penduduk Kelurahan Sugih Waras terdapat 125 orang pensiunan. 

Mereka dulunya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun mereka 



 28

tidak bekerja tetapi masih dapat uang atau gaji dari pemerintah. 

Sedangkan yang berprofesi di bidang jasa 1.077 orang seperti sebagai 

penarik becak, tukang ojek, dan supir angkot atau bus dan lainnya. 

 

C. Kondisi Sosial Budaya 

Indonesia mempunyai perbedaan kondisi geografis dan lingkungan pada 

tiap daerah akan melahirkan pola kebudayaan yang berbeda, meskipun 

mempunyai pola kebudayaan tetapi terdapat juga berbagai persamaan, pada 

tiap tempat memiliki ciri khas yang berbeda. 

Hubungan antar warga masyarakat di Kelurahan Sugih Waras cukup 

harmonis ditunjukkan apabila warga tersebut mempunyai khajatan, misalnya :  

pernikahan, khitanan  membangun  rumah atau ada yang meninggal dunia, 

maka masyarakat akan berkunjung ke tempat warga tersebut. Disamping itu 

pula terdapat interaksi sosial yang berbentuk kerjasama yaitu kegiatan gotong-

royong, bentuk kerjasama ini dapat diwujudkan berupa tenaga, bahan material 

ataupun uang. Sedangkan gotong-royong dalam bentuk kerja bakti seperti :  

membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan biasanya dilakukan pada hari 

Jum’at, hari Ju’mat merupakan hari libur para nelayan. 

Kelurahan Sugih Waras juga mempunyai beberapa budaya selain 

Tradisi Sedekah Laut yang selalu dilakukan oleh masyarakat seperti : upacara 

perkawinan, mitoni, khitanan, upacara kematian (nelung dina, mitung dina, 

nyatus, nyewu), Muludan, Muharaman, Isra’ Miraj, Ruwahan dan sebagainya. 
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D. Kondisi Sosial Ekonomi 

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Sugih Waras cukup tinggi, yaitu 

dapat dilihat dari tingkat kemajuan dan kemakmuran daerah tersebut. Tingkat 

kemampuan masyarakat salah satunya dapat diperhatikan dalam tingkat 

pendidikan. Dalam tabel 2 bahwa kelurahan Sugih Waras  tingkat 

pendidikannya tergolong cukup baik, dibuktikan dengan sebagian besar 

masyarakatnya berpendidikan dan tamat SLTP sebanyak 4.140 orang. Tingkat 

pendidikan masyarakat Sugih Waras  akan semakin meningkat dalam tahun 

mendatang, karena di kelurahan Sugih Waras  terdapat fasilitas atau sarana 

pendidikan dari TK sampai SLTP. 

Kehidupan masyarakat Sugih Waras dalam memenuhi kebutuhan pokok 

sehari-hari, tidak mungkin dapat lepas dari pendapatan masyarakat, yang 

tergantung pada mata pencaharian pokok sehari-hari masyarakat. Sebagian 

besar masyarakat Sugih Waras  bergerak dalam bidang nelayan, buruh tani 

dan pedagang. 

Kegiatan perekonomian di Kelurahan Sugih Waras ditunjang oleh  

beberapa sarana ekonomi berupa pasar lingkungan dua buah dengan 20 kios, 

20 buah toko, 86 buah warung dan pedagang kaki lima 84 buah, serta di 

bidang jasa terdapat 2 buah bank. 

Salah satu kebutuhan pokok yang menjadi ukuran ekonomi adalah 

keadaan rumah penduduk di kelurahan Sugih Waras terbagi menjadi tiga 

perumahan yaitu rumah permanen berjumlah 1640 buah, rumah semi 

permanen 970 buah dan rumah non permanen 655 buah. 
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E. Kondisi sosial keagamaan 

Kelurahan Sugih Waras  sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. 

Untuk menunjang kegiatan keagamaan terdapat beberapa sarana ibadah yang 

meliputi 5 masjid, 22 mushola. Karena mayoritas masyarakatnya beragama 

Islam maka sarana peribadatan yang lain seperti : Gereja, Wihara, Pura tidak 

ada. Masjid dan Mushola selain digunakan sebagai tempat beribadah juga 

difungsikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, 

seperti : pengajian, tempat mengaji  anak-anak, sebagai tempat untuk 

selamatan, mauludan dan sebagainya. 

Adapun lembaga di Kelurahan Sugih Waras  terdapat dua lembaga 

yaitu: Lembaga formal dan non formal. Lembaga formal terdiri dari Nahdatul 

Ulama, Muhammadiyah, IPNU/IPPNU, Fatayat dan Ansor di tingkat ranting. 

Sedangkan lembaga non formal seperti : yasinan, nariyahan, tahlilan, 

manakiban, mauludan atau barzanji. 

Sebagian besar masyarakatnya menggunakan mazhab syafi’iyah, 

dimana NU telah mengembangkannya melalui kultur masyarakat pedesaan 

yang ajaran-ajarannya dianggap bisa menerima adat istiadat yang berkembang 

dalam masyarakat. Adat istiadat dan kebudayaan masyarakat tidak lepas dari 

pengaruh Islam, oleh karena itu masyarakat Sugih Waras sampai sekarang 

masih memperhatikan dan melestarikan bentuk-bentuk tradisi nenek moyang 

seperti kelahiran, mitoni dan sebagainya. 
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F. Sarana Komunikasi dan Transportasi 

Sarana transportasi dan komunikasi mempengaruhi perkembangan 

terhadap kehidupan masyarakat. Transportasi merupakan sarana penunjang 

bagi penduduk yang akan melakukan mobilitas. Sedangkan sarana komunikasi 

dapat membantu kecepatan masuknya informasi. 

Mobilitas di Kelurahan Sugih Waras cukup baik, hal ini dapat dilihat 

dari letak geografisnya yang strategis yaitu dekat dengan pusat kota. Menurut 

data monografi tahun 2005, di kelurahan Sugih Waras  masyarakatnya yang 

memiliki pesawat telepon 25 buah, pesawat TV 2.010 buah, radio 2.365 buah 

dan pemilik antena parabola 4 buah. Sedangkan alat transportasi berupa 

sepeda 2.600 buah, becak 30 buah, sepeda motor 1.200 buah, mobil pribadi 15 

buah, truk 4 buah, perahu layar 1.010 buah dan perahu motor 510 buah.  
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BAB III 

PERKEMBANGAN TRADISI SEDEKAH LAUT  

DI KELURAHAN SUGIH WARAS TAHUN 1980 - 2005 

 

A. Asal-Usul Tradisi Sedekah Laut 

Tradisi Sedekah Laut merupakan kemampuan dalam kekuatan magis 

yang gaib, menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat yang 

kehidupannya tergantung pada laut, yang bertujuan memberikan 

penghormatan kepada dewa-dewa penguasa laut yaitu dengan membuang 

perahu berisi sesaji ke laut (Djoko Pramono, 2005 : 143). 

Masyarakat nelayan di Kelurahan Sugih Waras mempunyai upacara 

tradisi yaitu Sedekah Laut yang juga sering disebut juga sebagai Baritan, 

Dinamai Baritan karena Baritan merupakan berasal dari kata Barut artinya 

membungkus (melindungi) yaitu melindungi masyarakat Nelayan Sugih 

Waras dari marabahaya yang akan datang dengan cara memberikan sesaji ke 

laut.  

  Pada mulanya tradisi ini dipelihara masyarakat Kelurahan Sugih 

Waras, namun dalam perkembangannya tradisi ini telah menjadi milik 

masyarakat Pemalang pada umumnya, tradisi ini diadakan setiap satu tahun 

sekali pada bulan Syura. 

Tradisi Sedekah Laut tersebut ada yang menganggap bahwa pada 

mulanya merupakan kebiasaan kelompok nelayan yang ada di sekitar Dusun 

Tanjungsari, yaitu untuk melakukan selamatan, kegiatan ini dilakukan sebagai 
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ungkapan rasa syukur karena mereka merasa mengambil hasil dari laut, 

merasa kehidupannya bergantung pada laut, aktifitas ini lama kelamaan 

banyak ditiru oleh masyarakat sekitarnya. 

Tradisi Sedekah Laut ini tidak ada seorang pun warga Kelurahan Sugih 

Waras atau sekitarnya yang dapat menyebutkan dengan tegas saat pertama 

kali diadakan upacara Sedekah Laut, yang jelas masyarakat setempat 

menganggap bahwa Tradisi Sedekah Laut harus dan tetap diselenggarakan 

hingga saat ini. Tradisi ini telah berlangsung secara turun temurun, sejak 

jaman nenek moyang yaitu ketika mereka mempercayai Animisme dan 

Dinamisme, tetapi dalam perkembangannya terdapat perubahan yaitu adanya 

percampuran antara kepercayaan-kepercayaan tersebut dengan Islam yang 

membentuk suatu kebudayaan baru. 

Pada masa sekarang Tradisi Sedekah Laut dilaksanakan oleh warga 

masyarakat nelayan Pemalang, bahkan dalam perkembangannya sudah milik 

warga masyarakat Pemalang, yaitu satu minggu sebelum pelaksanaan Tradisi 

Sedekah Laut biasanya di TPI Tanjungsari sudah ramai dikunjungi 

masyarakat setempat bahkan dari luar Pemalang. Terdapat berbagai hiburan 

dan pedagang yang memadati TPI tersebut. Malam hari sebelum pelarungan 

sesaji diadakan hiburan orjen tunggal di halaman TPI Tanjungsari. Keesokan 

harinya sebelum pelarungan diadakan pawai larung sesaji yaitu ancak atau 

sesaji tersebut di arak keliling Kelurahan Sugih Waras dengan menggunakan 

mobil terbuka yang diiringgi dengan arak-arakan sunatan massal dengan 

memakai becak yang dihias, serta diiringgi drum band, rebana, barongsai. 
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Pada siang harinya diadakan upacara pemberangkatan larung sesaji yang di 

pimpin oleh Ketua Panitia Sedekah Laut, sebelum dilarung sesaji diruwat 

terlebih dahulu oleh dalang yang kemudian dilanjutkan dengan larung sesaji 

ke tengah laut; dalam pelarungan semua nelayan yang memiliki perahu wajib 

ikut dalam pelarungan tersebut sebab mereka percaya dengan ikut upacara 

tersebut akan memperoleh ikan banyak (along). Setelah sesaji dilarung semua 

awak perahu satu persatu mendekati sesaji tersebut dan menyiram sesaji 

tersebut, semua orang yang ikut dalam pelarungan sesaji diharuskan 

membasuh mukanya dengan air laut sebab mereka percaya dengan membasuh 

muka maka akan terhindar dari musibah, kepercayaan ini masih dipegang 

teguh oleh masyarakat nelayan Sugih Waras, setelah pelarungan selesai 

diadakan lomba dayung dan sepak bola. 

Malam harinya terdapat hiburan yaitu pagelaran wayang golek semalam 

suntuk di gedung TPI Tanjungsari dihadiri tamu undangan dan masyarakat 

umum. Hari berikutnya terdapat hiburan sandiwara/drama yang bertempat di 

halaman TPI Tanjungsari. Pada malam harinya diadakan pengajian akbar 

mendatangkan kyai dari luar kota yang diselenggarakan di gedung TPI 

Tanjungsari, pengajian ini sudah dilaksanakan enam tahun lalu yang bertujuan 

untuk menghindari syirik. 

Pelarungan sesaji dilakukan siang hari, diikuti seluruh masyarakat 

nelayan, masyarakat Pemalang dan bahkan pejabat pemerintah Pemalang. 

Setiap nelayan yang mempunyai perahu wajib ikut, perahu tersebut  dihias dan 

tiap perahu membawa perbekalan yang berupa makanan, minuman dan nasi 
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tumpeng, perkebakalan tersebut dimakan setelah pelarungan, yang bertujuan 

untuk selametan. 

Sebelum hari pelaksanaan Sedekah Laut di mulai, Pemerintah Desa dan 

pengurus KUD Mina Misoyo Sari mengadakan persiapan jauh-jauh hari agar 

pada pelaksanaan upacara Sedekah Laut berjalan dengan tertib dan lancar. 

Persiapan tersebut dilakukan 1 bulan menjelang pelaksanaan, yaitu:  

mengadakan rapat pembentukan kepanitiaan agar pelaksanaan upacara Tradisi 

Sedekah Laut dapat berlangsung dengan baik, rapat kepanitiaan tersebut 

membahas mengenai siapa yang di percaya untuk menjadi ketua. 

Perkembangan pelaksanaan Tradisi Sedekah Laut di ikuti oleh 

perubahan susunan kepanitian Tradisi Sedekah Laut tersebut, biasanya 

perubahan ini terjadi pada seksi-seksi kepanitiaan. Seperti tahun 2000 mulai 

ada seksi pengajian umum. Pelindung dalam Panitia Sedekah Laut yaitu 

kepala kelurahan Sugih Waras , sedangkan penasehat dalam upacara tersebut 

adalah Ketua KUD Mina Misoyo Sari dan pejabat pemerintahan Kabupaten 

Pemalang. Sedangkan Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-

seksi di jabat oleh anggota dan pengurus KUD Mina Misoyo Sari, mereka 

bergiliran dari tahun ke tahun. 
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Susunan Kepanitiaan Tradisi Sedekah Laut 2005 KUD Mina Misoyo 

Sari Kabupaten Pemalang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelindung

Ketua Wakil 
Ketua 

Sekretaris Bendahara

Penasehat

Seksi-seksi 
1. Ancak 
2. Hiburan Wayang Golek 
3. Sunatan Massal 
4. Bakti sosial 
5. Hiburan Sandiwara 
6. Hiburan organ Tunggal 
7. Upacara Pawai 
8. Pengajian umum 
9. Lomba-lomba 
10. Konsumsi 
11. Perlengkapan 
12. Dokumentasi 
13. Keamanan 
14. Pengadaan Kaos Seragam 

1. Perlengkapan Upacara Tradisi Sedekah Laut 

Bagi orang Jawa, hidup penuh dengan upacara, baik upacara-upacara 

yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya 

dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja sampai dengan saat kematiannya, 

atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-

hari dalam mencari nafkah. Khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, 

dan uapcara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti :  

membangun gedung untuk keperluan membangun, dan melestarikan rumah 

tinggal, pindah rumah dan lain sebagainya. Upacara-upacara itu semula 
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dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan 

gaib yang tidak dikehendaki dan akan membahayakan bagi kelangsungan 

kehidupan manusia. Dalam kepercayaan lama, upacara dilakukan dengan 

mengadakan sesaji atau semacam korban yang disajikan kepada daya-daya 

kekuatan gaib  (roh-roh, makhluk-makhluk halus, dewa-dewa tertentu), tentu 

dengan upacara itu harapan pelaku upacara adalah agar hidup senantiasa 

dalam keadaan selamat.( Abdul Jami, 2000 : 130-131 ). 

Upacara Tradisi Sedekah Laut di kelurahan Sugih Waras dalam 

perkembangannya dilaksanakan secara besar-besaran, pada tahun 2005 

menghabiskan dana Rp. 81.840.000,00.  Dalam upacara ini peralatan yang 

harus dipakai adalah berbagai sesaji, sedangkan yang bertanggungjawab 

membuat sesaji adalah sesepuh warga masyarakat yang telah ditunjuk dan 

biasanya diteruskan atau diwariskan kepada keluarganya. Adapun sesaji yang 

diperlukan antara lain : 

1) Kepala kerbau dan kambing 

2) Tujuh macam pala kapendem yaitu dibakar dan direbus (irut, ganyong, 

gembili, uwi, kenturing ubi jalar, ketela) 

3) Bulu ayam blirik 

4) Gambir 

5) Sawit 

6) Kinang 

7) Wayang golek 
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8) Bermacam-macam mainan tradisional (Layang-layang, gangsing, balon, 

boneka )              

9) Luku dan garu 

10) Jajan dada pasar 

11) Tujuh macam pisang 

12) Enam macam bubur (bubur merah, bubur putih, bubur sisihan, bubur 

blohok, bubur cadil, bubur kentang) 

13) Klepon 

14) Ampo 

15) Kolok pisang raja 

16) Arang  

17) Kembang cengkaruk 

18) Empleng-emplengan ketan 

19) Cengkaruk gimabal 

20) Gudangan  

21) Bekatul dicampur gula jawa.  

22) Kelapa muda, kelapa gading, kelapa wulan. 

23) Rujak jeruk 

24) Sate 

25) Dawet 

26) Serabi 

27) Nasi liwet memakai kendil dengan lauk ikan petek, tumpeng damar 

murub 
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28) Tumpeng polong 

29) Tumpeng gogok telor ayam 

30) Tujuh macam darah yaitu darah kerbau, kambing, ayam, bebek, mentok, 

angsa dan burung dara. 

31) Sayur-mayur 

32) Gampang 

33) Kaca 

34) Sisir 

35) Serit 

36) Air minum: Teh manis dan pahit, kopi manis dan pahit, air putih, susu, 

wedang kawak 

37) Celak 

38) Lipstik dan bedak 

39) Padi satu ikat 

40) Tujuh macam rokok (rokok siong, srutu, klaras, tembako di bungkus 

kulit jagung, klawung, tembako papir). 

41) Minyak wangi 

42) Kupat dan lepet 

43) Opak angin 

44) Tebu kuning 

45) Garam asem 

46) Kelapa gula jawa 

47) Daun salam 
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48) Teh 

49) Kayu bakar satu pikul. 

50) Tujuh sumur bangsal 

51) Beras satu kandi 

52) Beras kuning 

53) Menyan wangi 

54) Pakaian tradisional yaitu pakaian adat Jawa Tengah. 

Terdapat dua perahu khusus di dalamnya berisi berbagai macam sesaji 

untuk pelarungan dalam perkembangannya perahu tersebut dibuat dari kayu 

dengan ukuran kecil. Pada tahun 1980 masih menggunakan batang pisang 

untuk pelarungan, masyarakat percaya dan yakin jika sesajen tersebut kurang, 

maka akan terjadi sesuatu  misalnya : pendapatan ikan berkurang, adanya 

musibah dan lain-lain. 

Isi sesaji dalam upacara Tradisi Sedekah Laut ini mengalami 

perkembangan menurut H. Abdul Ghoni  84 tahun (wawancara, 22 Agustus 

2006), ketika berusia sekitar 25 tahun pada siang hari beliau tidur di luar 

rumah ada suara bisikan di telinganya yaitu bisikan yang mengatakan isi dari 

semua sesaji yang ada dalam upacara Sedekah Laut, kemudian H. Abdul 

Ghoni mempraktekannya, ketika isi sesaji tersebut kurang maka H. Abdul 

Ghoni di temui makhluk ghoib atau yang mbau rekso menagih kekurangan 

sesaji tersebut. Untuk mewarisi ilmu sesaji ini diperlukan tirakatan puasa 

Senin dan Kamis serta sholat malam, sampai sekarang ilmu tersebut di 

wariskan kepada saudaranya yaitu Wachroni.  
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Wachroni mewarisi selama 10 tahun, dalam menata sesaji supaya tidak 

kurang semua isi sesaji tersebut di tulis dalam buku tulis, apabila dalam 

penataaan sesaji dananya kurang maka akan diganti keluarga Wachroni tanpa 

meminta ke panitia, beliau percaya akan memperoleh berkah atau 

keberuntungan  hasil ikan melimpah, sedangkan jika dana tersebut lebih maka 

Wachroni akan mengembalikannya kepanitia, karena jika tidak dikembalikan 

beliau percaya keluarganya akan tertimpa musibah dan serba kekurangan 

dalam satu tahun kedepan (Wawancara, Wachroni : 23 Agustus 2006) 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 1 : Penataan sesaji Sedekah Laut  di Kelurahan Sugih Waras 
(Sumber : dokumen pribadi 2005). 

 

2. Tempat Penyelenggaraan Upacara Tradisi Sedekah Laut. 

Tempat penyelenggaraan Upacara Tradisi Sedekah Laut dibagi menjadi 

tiga tahap yaitu: 
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1. Di sepanjang jalan raya Kelurahan Sugih Waras, upacara ini dilaksanakan 

oleh seluruh masyarakat yaitu mengarak sesaji tersebut sebelum diruwat 

yang di iringi oleh rebana, drum band dan sunatan massal. 

2. Di  halaman TPI Tanjungsari yaitu sebagai tempat pusat penyelenggaraan 

upacara tersebut, tempat persiapan menyangkut kelengkapan sesaji yang 

dipimpin oleh sesepuh yaitu orang yang menguasai tentang sesaji tersebut, 

tempat ini juga sebagai tempat upacara pemberangkatan sesaji. 

3. Di tengah laut yaitu tempat dimana sesaji tersebut dilarung, kedua sesaji 

tersebut di larung di pimpin oleh Ketua Panitia. 

 

3. Tujuan Upacara Sedekah Laut 

Upacara Sedekah Laut mempunyai arti yang penting bagi masyarakat 

Kelurahan Sugih Waras, menurut H. Abul Ghoni sesepuh Kelurahan Sugih 

Waras (wawancara, 22 Agustus 2006) bahwa arti Sedekah Laut adalah 

memberi sesuatu yaitu macam-macam sesaji dengan maksud memberikan 

makan kepada yang mbaurekso atau penguasa laut seperti : Nabi Khidir, Nyai 

Waring, Kaki Waring, Nyai Lanjar, Kaki Lanjar, Rekang, Reking, Nyai Badah 

Labunan, Nyai Sandang. 

Sebagian Masyarakat Sugih Waras  berpendapat bahwa Sedekah Laut 

merupakan upacara ulang tahunnya laut, diadakan satu tahun sekali atau 

sebagai hadiah kepada penguasa laut karena nelayan mengambil ikan terus 

menerus maka nelayan mempunyai kewajiban memberi makan kepada 

penguasa laut. 
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Tujuan upacara Sedekah Laut di Kelurahan Sugih Waras berkembang 

sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan tradisi atau budaya kaum nelayan yang sudah di 

laksanakan turun temurun. 

2. Turut menunjang program pemerintah dalam bidang pelestarian budaya, 

dengan adanya tradisi Sedekah Laut maka masyarakat Sugih Waras turut 

serta melestarikan budaya bangsa. 

3. Ikut menunjang program-program Pemerintah pada sektor Pariwisata dan 

Kebudayaan yang akhir-akhir ini di galakan pemerintah. 

4. Meningkatkan aktifitas yang positif dan melibatkan masyarakat 

Kabupaten Pemalang pada umumnya dan generasi muda Kelurahan Sugih 

Waras  pada khususnya. 

 Menurut Abdul Jamil dkk dalam bukunya “Islam dan Kebudayaan 

Jawa” bahwa Selametan dilaksanakan dengan maksud memperoleh 

keselamatan, sesuatu yang dilaksanakan dapat tercapai dengan selamat dan 

mencapai sukses, maka upacara slametan merupakan ajaran dan peringatan 

untuk menghindari pemborosan supaya selamat, dan tidak menimbulkan 

korban baik fisik maupun non-fisik, baik yang kerta aji maupun tidak, baik 

yang dipasarkan maupun tidak, hal ini dinyatakan dalam symbol-simbol 

berupa ubu rampe berupa tumpeng robyong, sego golong, brokohan, janur 

kuning, ngidak endog dan lain-lain sebagai ajaran penuh ajaran (2000 : 261). 

Hal tersebut menunjukan bahwa di Kelurahan Sugih Waras dalam 
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melaksanakan Tradisi Sedekah Laut bertujuan supaya terhindar dari mara 

bahaya. 

 

4. Fungsi dan Manfaat Tradisi Sedekah Laut 

Melihat dari segi pelaksanaan Tradisi Sedekah Laut pada masyarakat 

nelayan Sugih Waras merupakan gabungan antara upacara tradisional, hiburan 

dan keagamaan. 

Pelaksanaan upacara Tradisi Sedekah Laut ini masih terlihat adanya 

nilai ritual yang oleh masyarakat setempat sudah menjadi kepercayaan 

mereka, dan mereka sama sekali tidak berani meninggalkannya, antara lain 

adanya sesaji-sesaji yang ditujukan kepada para leluhur yang menurut 

kepercayaan dianggap sebagai penyelamat dan pemberi berkah.  

Tradisi ini mempunyai fungsi religi, menurut Prayitno (wawancara, 21 

Agustus 2006) bahwa Tradisi Sedekah Laut mempunyai fungsi religi karena 

dalam upacara tradisi ini bertujuan meminta keselamatan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa karena didalamnya memberikan ajaran bahwa sebagai manusia 

harus lebih mendekatkan kepada Allah SWT. 

Pelaksanaan upacara ini dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali, 

maka upacara tradisional tersebut sudah merupakan tradisi bagi masyarakat 

nelayan Sugih Waras dan masyarakat Pemalang pada umumnya. Khusus bagi 

masyarakat Sugih Waras upacara Tradisi Sedekah Laut ini sekaligus 

merupakan bentuk-bentuk sosialisasi yang cenderung menuju kegotong-

royongan antara masyarakat setempat dengan penuh kekeluargaan. 
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Kelurahan Sugih Waras mayoritas sebagaian besar pemeluk agama 

Islam, dalam pelaksanaan Tradisi Sedekah Laut sangat menentukan corak 

pelaksanaan upacara tersebut, di sini tata cara doa-doanya menggunakan cara-

cara Islam, dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan upacara tersebut 

lebih terorganisir karena dari unsur Pemerintah Daerah ikut menangani 

kelancaran jalannya upacara tersebut. 

Upacara tradisi ini merupakan tradisi yang khas bagi masyarakat Sugih 

Waras, upacara ini juga dikaitkan dengan keramaian hiburan, perlombaan, 

namun nilai ritualnya masih terlihat karena merupakan kepercayaan yang 

berhubungan dengan masyarakat  bersangkutan, dengan kata lain bahwa unsur 

religius magis pada upacara tersebut jelas masih terlihat. Ubu rampe yang 

digunakan untuk prosesi upacara pada umumnya mempunyai makna tersendiri 

dan masih dipercaya oleh masyarakat setempat, misalnya : Kupat-lepet 

mengandung arti bahwa segala kesalahan yang diperbuat oleh manusia antar 

sesama warga masyarakat dapat saling dimaafkan demikian pula dengan 

kesalahan terhadap sang pencipta alam semesta, pemukulan kentong sebagai 

awal dimulainya upacara tersebut, dekem ayam mengandung makna sebagai 

penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Rosul, Syeh Abdul Qodir 

Jaelani, yang menurut kepercayaan setempat, mereka inilah yang memberi 

kehidupan, nasi tumpeng beserta lauk pauknya menurut masyarakat 

merupakan kegemaran (Jawa) dari penunggu atau yang mbaurekso dan cikal 

bakal dari Pantai Utara Jawa, telur dilambangkan sebagai benih yang suci 

untuk keselamatan. Bubur merah putih sebagai lambang untuk ngrawuhi cikal 
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bakal untuk memperingati dan menghormati akan asal usul kejadian akan 

dirinya sebagai manusia yang terdiri dari merah unsur ibu dan putih unsur 

bapak yang telah menyatu sehingga membuahkan manusia baru. 

Dalam perkembangannya fungsi Sedekah Laut mengalami pergeseran yaitu : 

a.  Adanya fungsi hiburan, ditandai dengan berbagai macam hiburan dalam 

upacara tradisi walaupun masih banyak pendukungnya, tetapi pemuda dan 

masyarakat di luar Sugih Waras menganggap bahwa tradisi tersebut hanya 

untuk bersenag-senang dan rekreasi. Hal tersebut seperti teori yang 

dikemukakan oleh W. Robertson Smit dalam bukunya Koentjaraningrat 

bahwa berbagai religi atau agama upacaranya tetap tetapi latar belakang 

keyakinan, maksud dan doktrinnya berbeda (1980 : 243). 

b. Perubahan fungsi Tradisi Sedekah Laut menjadi sebuah pasar malam atau 

pasar musiman yang lebih menitik beratkan pada sektor ekonomi 

masyarakat lebih bersifat konsumtif hal tersebut disebabkan karena 

banyaknya barang dagangan yang ditawarkan yang menyebabkan 

konsumsi masyarakat menjadi meningkat dan bertambah, semakin 

meningkatnya komsumsi maka peredaran uang semakin banyak, rumah 

tangga nelayan mempunyai gaya hidup yang konsumtif dan boros 

(Kusnadi, 2000 : 14). 

Masyakat Sugih Waras merupakan masyarakat yang konsumtif, mereka 

lebih mengutamakan kemewahan, rumah yang megah, membeli perabotan 

rumah tangga yang mewah, apalagi dengan adanya Tradisi Sedekah Laut 
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masyarakat nelayan lebih banyak mengeluarkan uangnya untuk membeli 

barang-barang dagangan yang ada di sekitar tradisi tersebut. 

c. Fungsi pendidikan yaitu mengajarkan kepada generasi penerus untuk 

menghormati dan melestarikan budaya bangsa, yang sudah ada sejak 

dahulu. 

Secara keseluruhan maksud diadakan Tradisi Sedekah Laut tersebut 

untuk memohon keselamatan bagi para nelayan agar dalam menunaikan tugas 

yaitu mencari ikan di laut tidak mengalami gangguan suatu apapun dan 

nantinya mereka memperoleh hasil banyak, selain itu juga rasa syukur bagi 

para nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Penguasa Laut akan hasil 

yang dicapai. Masyarakat Sugih Waras  sangat yakin sekali jika diadakan 

upacara tersebut, maka dalam kedepannya nelayan akan mendapatkan ikan 

yang banyak dan tidak terjadi musibah. 

Masyarakat nelayan akan merasa puas dan bahagia apabila telah 

melaksanakan upacara yang menjadi kewajiban mereka serta menjadi 

tanggung jawab masyarakat pendukung tradisi yang diwariskan dari para 

leluhurnya. Serta mereka akan merasa lega karena telah melaksanakan 

kewajiban mereka yaitu dengan memberikan sesaji ke laut. 

 

5. Prosesi Upacara Sedekah Laut 

Prosesi upacara selamatan Tradisi Sedekah Laut di Kelurahan Sugih 

Waras biasanya di lakukan 1 Syura tetapi mengalami pergeseran yaitu 

diadakan akhir tahun atau bulan Desember, alasannya yaitu untuk 
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melaksanakan Upacara Tradisi Sedekah Laut diperlukan dana yang besar, 

maka setiap anggota KUD Mina Misoyo Sari ketika lelang ikan hasilnya akan 

dipotong untuk dana tradisi tersebut, di kumpulkan hingga akhir tahun. Dalam 

upacara Sedekah Laut terdapat prosesi upacara yaitu : 

 

a. Malam hari sebelum pelarungan sesaji, di halaman TPI Tanjungsari 

Pemalang, di pertunjukkan pentas seni yaitu organ tunggal dan karoke life 

sekitar jam 19.00 WIB sampai selesai, dalam pementasan ini pengunjung 

mempunyai hak untuk menyawer biduan atau penyanyi, saweran yang 

digunakan berupa uang Rp. 10.000,00 sampai Rp. 100.000,00. Saweran 

tersebut untuk meminta lagu yang diinginkan oleh penyawer, bahkan 

penontonpun boleh menyanyi dan bergoyang untuk menghibur penonton 

yang lain, penyanyi tersebut berasal dari luar daerah tersebut.  

Hiburan tersebut di hadiri para remaja Sugih Waras  bahkan luar Sugih 

Waras, biasanya dalam orkes tersebut terjadi kericuhan sehingga Panitia 

menyiapkan pengamanan yang ketat untuk menghindari kericuhan 

tersebut, yaitu meminta bantuan kepada pihak berwajib untuk menjaga 

keamanan supaya tidak terjadi kericuhan antar warga. 
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Gambar 2 : Pementasan organ tunggal di halaman TPI Tanjungsari 
(Sumber : Dokumen Pribadi 2005). 

 

b. Pada hari pelaksanaan prosesi upacara, masyarakat Sugih Waras  dan luar 

Sugih Waras  berduyun-duyun menuju SD Tanjungsari III Krasak, mereka 

berkumpul untuk menyaksikan Pawai Larung Sesaji, sekitar jam 08.30 

WIB dilaksakan pawai larung sesaji dari dukuh Krasak sampai KUD Mina 

“Misoyo Sari”, sepanjang jalan dipadati masyarakat atau pengunjung maka 

panitia bekerjasama dengan pihak kepolisian lalu-lintas untuk mengatur 

jalan pantura yang dilalui oleh pawai larung sesaji. Tahun 2005 anggaran 

pawai larung sesaji mencapai dana Rp. 6.000.000,00. Sesaji diarak 

menggunakan mobil, di iringi dengan berbagai macam hiburan seperti: 

drum band, rebana, barongsai dan sunatan massal, sedangkan pengunjung 

mengikuti di belakangnya berbaris rapi dan tertib, pengunjung sangat 

antusias sehingga suasana jalan menjadi ramai dipadati pengunjung. 
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Gambar 3 : Pawai Larung Sesaji” sesaji di arak keliling Sugih Waras ” 
(Sumber : Dokumen pribadi 2005). 

 

Masyarakat Sugih Waras dan sekitarnya berbondong-bondong 

mengikuti pawai larungan sesaji tersebut dengan berbagai hiburan. Seperti: 

1) Drum band 

Drum band merupakan hiburan yang modern, panitia menyewa drum band 

dari pondok pesantren Darul Ulil Al-Baab Kedung Kelor, Kabupaten 

Tegal, drum band merupakan hiburan baru yang muncul dalam pawai 

pelarungan sesaji, hiburan ini di mulai tahun 2004, dalam pawai tersebut 

drum band berfungsi sebagai hiburan untuk memeriahkan upacara 

Sedekah Laut tersebut. 
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Gambar 4 : Pawai sesaji” Drum band pondok pesantren modern Ulil Al-Baab” 
(Sumber : Dokumen pribadi 2005). 

 

2) Rebana  

Rebana merupakan hiburan yang sudah lama mengiringi pawai pelarungan 

sesaji, rebana ini di ikuti oleh jami’iyahan Sugih Waras  yang anggotanya 

terdiri dari bapak-bapak yang usianya sudah tua. Rebana tersebut berisi 

solawatan, yang ditujukan kepada nabi Muhammad SAW, fungsi dari 

rebana tersebut sebagai hiburan untuk memeriahkan pawai larung sesaji 

dan untuk mengingatkan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, rebana 

mengandung pesan bahwa walaupun di dalam keramaian masyarakat juga 

harus selalu ingat kepada-Nya. 
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Gambar 5 : Pawai Larung Sesaji “ Jami’iyah  rebana Sugih Waras  
(Sumber : Dokumen pribadi 2005). 

 
3) Barongsai 

Barongsai merupakan hiburan yang di sukai anak-anak karena pakaian 

dan wajah yang ditutupi topeng mirip dengan hewan, hiburan barongsai 

ini juga ditakuti anak-anak, barongsai ini dimulai tahun 1999, dalam 

pawai pelarungan sesaji barongsai berfungsi untuk memeriahkan dan 

menghibur pengunjung Tradisi Sedekah Laut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 : Barongsai mengiringi pawai larung sesaji 
(Sumber : Dokumen pribadi 2005). 
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4) Sunatan massal. 

Sunatan massal juga mengiringi pawai larungan sesaji. Sunatan ini di ikuti 

anak-anak dari masyarakat umum kurang mampu dalam ekonomi atau 

masyarakat miskin, pesertanya dari masyarakat Sugih Waras bahkan luar 

daerah tersebut, sunatan massal ini dibuka untuk umum, anak-anak yang 

disunat  mendapatkan bingkisan dan uang dari panitia sebagai hadiah, 

sunatan ini di selenggarakan satu hari sebelum pelarungan sesaji, jauh-

jauh hari peserta sunatan massal mendaftar ke panitia, sunatan ini 

bertujuan membantu keluarga yang tidak mampu. Sedangkan pawai 

sunatan massal  bertujuan untuk menyenangkan dan menghibur anak-anak 

yang di sunat dan untuk memeriahkan acara pawai larung sesaji, sunatan 

massal dimulai tahun 1989, dari tahun ke tahun dananya mengalami 

pembengkakan karena pesertanya bertambah bahkan tahun 2005 dana 

sunatan massal mencapai Rp. 5.000.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 : Sunatan massal mengiringi pawai pelarunagn sesaji  
(Sumber : Dokumen pribadi 2005) 
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c. Setelah di lakukan Pawai Larung Sesaji, sekitar jam 10.00 WIB di TPI 

Tanjung Sari, dilaksanakan pagelaran wayang kulit (ruwatan). Ruwatan 

berasal dari kata ruwat artinya bebas, lepas (Kamajaya, 1996 : 9). Dalam 

hal ini ruwatan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam 

Tradisi Sedekah Laut yaitu berisi sebuah do’a untuk melepaskan sesaji ke 

laut, sesaji tersebut di ruwat oleh seorang dalang khusus untuk meruwat 

sesaji, dalam meruwat sesaji pengunjung ada yang melaksanakan dengan 

khidmat ada juga yang tidak mengikuti acara inti tersebut, mereka hanya 

jalan-jalan dan menikmati hiburan seperti : komedi putar, berbelanja, 

berenang di pantai, setelah diruwat acara selanjutnya yaitu sambutan dari 

pejabat pemerintah, ketua panitia, dan do’a yang di pimpin oleh Ustadz 

atau sesepuh Sugih Waras. Selesai upacara tersebut di lanjutkan dengan 

makan bersama untuk tamu undangan yang di sediakan oleh Panitia 

upacara tradisi tersebut. 

d. Setelah sesaji diruwat sekitar jam 13.00 WIB, sesaji di bawa ke muara 

sungai dekat TPI Tanjungsari dan sesaji siap di larung ke laut, sesaji 

tersebut di ikuti dan di iringi masyarakat Sugih Waras  dan luar Sugih 

Waras. Masyarakat nelayan Sugih Waras  yang mempunyai perahu wajib 

ikut dalam pelarungan tersebut karena mereka percaya dengan 

berpartisipasi ikut dalam pelarungan sesaji maka hasil ikan akan melimpah 

ruwah atau along, masing-masing perahu di hias dan di beri sesaji berisi 

tumpang, buah-buahan, dan minuman sebagai bekal mereka. Setelah 

pelarungan sesaji dari masing-masing perahu  berdo’a untuk keselamatan 
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mereka yang di pimpin oleh Ustadz, dan sesaji tersebut di makan bersama-

sama, selesai makan mereka di wajibkan untuk mengusap wajahnya 

dengan air laut ketika berada di tengah laut, sebagian besar masyarakat 

Sugih Waras percaya dengan mengusap air ke wajah akan terhindar dari 

penyakit, tetapi pengunjung dari luar Sugih Waras  tidak percaya dengan 

hal tersebut, selain dari nelayan juga terdapat remaja, ibu-ibu, anak-anak 

yang mempunyai tujuan hanya untuk bersenang-senang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Perjalanan pelarungan sesaji ke tengah laut 
(Sumber : dokumen pribadi 2005). 

 
e.   Setelah sampai di tengah laut kedua sesaji yang berada di atas jolen 

(perahu kecil yang digunakan untuk sesaji) kemudian di larung oleh 

panitia, setiap perahu berusaha mendekati sesaji tersebut dan nahkoda 

perahu tersebut menyiram sesaji yang di larung. Masyarakat nelayan Sugih 

Waras mempunyai kepercayaan jika menyiram sesaji tersebut, maka hasil 

ikan akan melimpah ruwah serta diberi keselamatan dalam mencari ikan di 

Laut. 
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Gambar 9 : Sesaji di larung ke Laut  
(Sumber : Dokumen pribadi 2005) 

 

f. Setelah pelarungan sesaji, perahu-perahu tersebut menuju ke pantai TPI 

Tanjungsari, dalam perjalanan pulang setiap perahu menikmati bekal yang 

di bawa, sebelumnya selamatan tumpeng tersebut dido’akan, Walaupun 

pengunjung tidak kenal dengan pemilik perahu tersebut, mereka bebas 

untuk menikmati makanan yang ada di perahu tersebut. Setelah sampai di 

TPI Tanjungsari kemudian diadakan lomba dayung di ikuti oleh nelayan 

dan masyarakat umum, mereka terdiri dari beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5 orang, lomba dayung ini bertujuan untuk 

menghibur dan memeriahkan upacara tradisi tersebut, lomba dayung 

merupakan hiburan yang baru dalam upacara ini yang di mulai sejak tahun 

2004. 
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Gambar 10 : Lomba dayung dalam Upacara Sedekah Laut  
(Sumber :  Dokumen pribadi 2005). 

  

g. Pada malam harinya setelah pelarungan dilaksanakan, maka diadakan 

pementasan wayang golek semalam suntuk yang bertempat di Gedung TPI 

Tanjung Sari-Pemalang di mulai dari pukul 19.00 WIB sampai selesai, di 

hadiri oleh tamu undangan dan masyarakat umum, acara ini biasanya 

dipadati oleh orang-orang tua yang menyukai pementasan wayang, pada 

siang harinya di laksanakan hiburan sandiwara atau drama di halaman 

sebelah barat TPI Tanjung Sari- Pemalang. Prosesi terakhir yaitu 

pengajian umum yang bertujuan untuk menghindari mayarakat Sugih 

Waras supaya tidak syirik terhadap upacara tersebut, karena sebagian 

masyarakatnya memeluk agama Islam.       

 

B. Perkembangan Tradisi Sedekah Laut Di Kelurahan Sugih Waras  

Masyarakat dan budaya merupakan dua unsur yang tidak dapat 

dipisahkan, sebab budaya selalu hadir dalam kehidupan manusia. Di tengah-
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tengah masyarakat budaya tumbuh dan berkembang, sehingga budaya 

memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. 

Masyarakat Sugih Waras mempunyai kebudayaan yang hampir sama 

dengan daerah-daerah yang berada di pinggir pantai yaitu Tradisi Sedekah 

Laut, tradisi ini mengalami perkembangan. 

Informasi yang didapat Penulis menyebutkan bahwa tidak ada 

masyarakat yang tahu persis mengenai kapan Sedekah Laut pertama kali 

diadakan. Menurut Bapak Prayitno karyawan KUD Mina Misoyo Sari- 

Pemalang (wawancara, 21 Agustus 2006) bahwa tradisi ini sudah ada sejak 

dahulu yaitu zaman nenek moyang kita. 

1. Perkembangan Tradisi Sedekah Laut  

a. Tahun 1980 

Tahun 1980 tradisi Sedekah Laut di laksanakan oleh 

masyarakat Sugih Waras tanpa campur tangan pemerintah daerah. 

Tradisi tersebut dilaksanakan sangat sederhana yaitu Jolen yang 

digunakan untuk sesaji terbuat dari batang pisang dan  pengunjungnya 

tidak seramai sekarang. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut hiburannya 

hanya berupa wayang yang dilaksanakan semalam suntuk, tetapi 

masyarakat nelayan Sugih Waras  melaksanakannya dengan khidmad. 

Mereka sangat yakin dan percaya jika diadakan upacara tradisi 

tersebut, maka dalam kedepannya nelayan akan mendapatkan ikan 

yang banyak dan terhindar dari musibah. 
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b. Tahun 1987 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 yang 

berisi tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Pemalang 

Tradisi Sedekah Laut dibawah naungan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan. Tahun 1987 tradisi Sedekah Laut mulai berkembang di 

masyarakat luas. Pengunjungnya bukan hanya dari daerah lokal saja 

tetapi dari berbagai daerah. Tempat sesaji mulai berubah dari yang 

tradisional menjadi modern yaitu terbuat dari kayu yang berbentuk 

perahu berukuran kecil. 

Hiburannya mulai berkembang yaitu adanya dangdutan yang 

merupakan hiburan yang disukai khususnya oleh kalangan pemuda dan 

remaja. Dengan adanya hiburan tersebut fungsi Tradisi Sedekah Laut 

pun mulai bergeser yaitu untuk bersenang-senang. Menurut W. 

Robertson Smith, bahwa fungsi sesaji sebagai suatu upacara yang 

gembira, meriah tetapi juga keramat dan tidak sebagai suatu upacara 

yang khidmad dan keramat (Koentjaraningrat, 1987 : 68). 

c. Tahun 1990 

Adanya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1987, maka 

Pemerintah Daerah melakukan promosi disetiap pameran yang 

diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sehingga pada tahun 

1990 Tradisi Sedekah Laut di Sugih Waras menjadi boming dan 

populer bukan hanya di daerah Pemalang tetapi juga di luar daerah 

Pemalang. Dengan adanya promosi tersebut pengunjungnya mulai 



 60

meningkat, mereka datang dari berbagai daerah untuk melihat hiburan 

dan pelarungan sesaji ketengah laut. Dalam pelarungan sesaji tersebut 

pengunjung menggunakan perahu milik nelayan Sugih Waras yang di 

hias dan berisi makanan. 

d. Tahun 1997 

Seiring dengan perkembangan zaman, Tradisi Sedekah Laut di 

laksanakan dengan besar-besaran yaitu adanya berbagai hiburan yang 

mengiringi upacara tradisi tersebut. Tahun 1997 dan 1998 upacara 

Tradisi Sedekah Laut tetap di laksanakan walaupun pada saat itu 

Indonesia mengalami berbagai krisis dari segala bidang, Pada saat itu 

masyarakat nelayan mempunyai dampak dari krisis tersebut yaitu 

krisis ekonomi ditandai dengan harga solar naik, pendapatan menurun, 

semua kebutuhan hidup meningkat, tetapi masyarakat nelayan Sugih 

Waras mempunyai tabungan atau dana pemotongan khusus untuk 

melaksanakan tradisi tersebut melaui KUD Tanjungsari, maka tradisi 

tersebut tetap dilaksakan walaupun secara sederhana, masyarakat 

nelayan Sugih Waras  mempunyai alasan jika tidak melaksanakan 

tradisi tersebut maka nelayan Sugih Waras percaya akan terjadi 

marabahaya yang akan menimpa mereka. (Wawancara, H. Kiswanto : 

22 Agustus 2006). 

e. Tahun 2000 

Menyikapi pro – kontra Tradisi Sedekah Laut antara golongan 

NU dan Muhammadiyah, masyarakat Sugih Waras mengadakan 
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pengajian Akbar yang dilaksanakan pada malam hari setelah 

pelarungan sesaji. Pengajian tersebut bertujuan untuk menghindari 

timbulnya syirik terhadap Tuhan di kalangan masyarakat Sugih Waras, 

mengingat sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Mulai tahun 

2000 pengajian Akbar selalu menyertai acara Tradisi Sedekah Laut 

selain Sunatan Massal, Wayang Kulit dll. Selain itu satu minggu 

sebelum pelaksanaan upacara Tradisi Sedekah Laut setiap malam 

selama satu minggu halaman KUD Sugih Waras sangat ramai dipadati 

oleh anak-anak,  pemuda dan remaja yang ingin menikmati hiburan. 

f. Tahun 2005 

Perkembangan Tradisi Sedekah Laut dari tahun ke tahun mulai 

bergeser dilihat dari fungsinya yaitu mulai lunturnya kepercayaan 

terhadap tradisi tersebut terutama pada generasi muda Sugih Waras, 

tetapi nelayan yang sudah tua atau sesepuh masih percaya dan yakin 

terhadap tradisi tersebut.  

Tradisi Sedekah Laut selain dilaksanakan bersama-sama di TPI 

Tanjungsari, dalam perkembangannya setiap dukuh di Sugih Waras 

tiap tahunnya juga melaksanakan Tradisi Sedekah Laut secara 

sederhana hanya ada sesaji, dalang untuk meruwat sesaji tersebut dan 

hiburan orkes. Upacara tradisi dilaksanakan tidak bebarengan dengan 

Tradisi Sedekah Laut yang besar-besaran, tradisi ini biasanya 

dilaksanakan ketika hasil tangkapan ikan melimpah, dana diperoleh 

dari patungan nelayan dukuh tersebut. Sesaji yang dilarung isinya 
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sama seperti sesaji yang Tradisi Sedekah Laut di TPI Tanjungsari, 

sedangkan penataan sesaji diserah kan kepada Wachroni.   

Tradisi Sedekah Laut di Kelurahan Sugih Waras mengalami 

perkembangan yaitu dibuktikan dengan perubahan-perubahan yang ada 

sesuai dengan pola pikir masyarakat tersebut. Perubahan tersebut 

dipengaruhi oleh faktor ekstern dan faktor intern yaitu: 

a. Faktor Intern 

Faktor intern merupakan faktor dalam yang dipengaruhi dari dalam 

masyarakat Sugih Waras yaitu yang timbul dari masyarakat Sugih 

Waras sendiri. 

1) Agama dan Kepercayaan 

Masyarakat Sugih Waras  mayoritas beragama Islam, 

tetapi sebagian masyarakat percaya dan yakin apabila upacara 

tersebut tidak dilaksanakan maka akan terjadi sesuatu pada 

masyarakat nelayan tersebut, ada juga sebagian kecil 

masyarakat yang tidak menyetujui tradisi terdebut dengan 

alasan tradisi tersebut menyebabkan syirik, untuk menghindar 

perbuatan syirik dan adanya pro-kontra tersebut maka 

masyarakat mengambil jalan tengahnya yaitu diadakannya 

pengajian akbar pada malam hari setelah pelarungan. 
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2) Ekonomi Masyarakat. 

Adanya kepercayaan terhadap Tradisi Sedekah Laut, jika 

dilaksanakan maka hasil tangkapan nelayan Sugih Waras  akan 

melimpah ruah sehingga mengakibatkan ekonomi masyarakat 

semakin meningkat. Dengan meningkatnya ekonomi 

masyarakat Sugih Waras maka pelaksanaan tradisi tersebut 

menjadi bertambah meriah dan secara besar-besaran. 

b. Faktor Ekstern  

Faktor ektern merupakan faktor luar yang dipengaruhi oleh 

masyarakat di luar Kelurahan Sugih Waras. 

1. Percampuran gaya hidup masyarakat. 

Adanya percampuran gaya hidup dalam masyarakat, 

merupakan faktor luar yang terjadi pada remaja. Mereka 

mengikuti upacara tradisi ini hanya untuk bersenang-senang, 

mereka tidak khidmad dalam melaksakan upacara tersebut, 

faktor ini dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman mereka 

dari luar. 

Banyak masyarakat Kelurahan Sugih Waras keluar 

merantau dari desanya untuk mencari pekerjaan, terutama para 

wanita karena di Sugih Waras  sebagian masyarakat bermata 

pencaharian sebagai nelayan, sedangkan nelayan merupakan 

pekerjaan untuk kaum laki-laki, sehingga para wanita bekerja 

di luar Sugih Waras  yaitu ke kota-kota besar bahkan ada juga 
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yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Timur Tengah, 

kebanyakan mereka yang pulang ke Sugih Waras  selain rindu 

dengan keluarga juga tidak sedikit yang membawa pengaruh 

budaya kota, pengaruh itulah yang mempengaruhi pola pikir 

masyarakat setempat. Sehingga banyak masyarakat yang 

berusaha meniru pola hidup orang kota, tidak hanya dalam 

kehidupan sehari-hari tetapi dalam budaya pun mulai ada 

pergeseran fungsi. 

Perubahan fungsi dalam upacara Tradisi Sedekah Laut  

tersebut biasanya dialami oleh remaja Sugih Waras  dan 

pengunjung di luar Sugih Waras . Mereka hanya melihat 

hiburan dan bersenang-senang dalam upacara tersebut. 

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi 

pikiran manusia sedikit demi sedikit mulai terpengaruh, lihat 

tabel : 2 mengenai tingkat pendidikan penduduk kelurahan 

Sugih Waras  tahun 2005, bahwa tingkat pendidikan 

masyarakat Sugih Waras sangat tinggi, rata-rata pendidikan 

SMP/SLTP selain pendidikan juga adanya media seperti : TV, 

radio, majalah, surat kabar. Masyarakat Sugih Waras terutama 

para remaja, mereka mulai berfikir memakai logika untuk 

melihat peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar, dengan adanya 

media tersebut mereka mulai tidak percaya dengan hal-hal yang 
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tidak masuk akal seperti upacara Tradisi Sedekah Laut, mereka 

hanya bersenang-senang saja. 

 

2. Pro-Kontra Tradisi Sedekah Laut di Keluraha Sugih Waras 

Masyarakat Muslim di Kelurahan Sugih Waras terdapat dua 

golongan yaitu : Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, antara kedua 

organisasi tersebut berkembang dan mempunyai perbedaan dalam 

menyikapi tradisi Sedekah Laut di Sugih Waras. Perbedaan tersebut tidak 

dipersoalkan karena masyarakat saling menghormati dan mempunyai jiwa 

toleransi yang besar. 

a. Golongan  NU 

Kebanyakan masyarakat Sugih Waras  menganut golongan NU, 

golongan ini merupakam golongan yang menerima adanya tradisi 

tersebut, mereka mempunyai alasan yaitu: 

1.) Tradisi Sedekah Laut merupakan bentuk dari selamatan yaitu 

sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan rezekinya, rasa syukur tersebut di wujudkan melelui 

upacara Sedekah Laut. 

2.) Tradisi ini sangat erat dengan metode yang digunakan oleh Sunan 

Kali jaga yaitu perpaduan antara Islam dan budaya jawa. Golongan 

ini menganggap tradisi ini merupakan perpaduan antara budaya 

jawa dan Islam yang tidak mengurangi kepercayaannya terhadap 
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Tuhan YME dan ritual dalam tradisi ini menggunakan cara-cara 

Islam. 

3.) Memberikan peluang kepada para pedagang dan jasa untuk 

mendapatkan penghasilan yang lebih yaitu dengan adanya 

keramaian menjelang Tradisi Sedekah Laut para pedagang 

menjualkan dagangannya di sekitar wilayah upacara Tradisi 

Sedekah Laut. 

Menurut golongan  Muhammadiyah Tradisi Sedekah Laut 

merupakan bid’ah tetapi golongan NU mempunyai alasan 

tersendiri untuk menyikapi adanya Tradisi Sedekah Laut yaitu 

bid’ah yang diperbolehkan untuk kepentingan bersama. 

Macam-macam bid’ah menurut para ulama salafus shalih bid’ah 

terbagi menjadi : 

1. Bid’ah wajibah, yakni bid’ah yang dilakukan untuk mewujudkan 

hal-hal yang diwajibkan oleh syara’ seperti mempelajari ilmu 

nahwu, syorof, balaghah dll, sebab dengan mempelajari ilmu-ilmu 

tersebut seseorang dapat memahami Al-Qur’an dan Hadist nabi 

Muhammad secara baik dan sempurna. 

2. Bid’ah Muharramah, yakni bid’ah yang bertentangan dengan syara’ 

seperti: mazhab jabariyah dan muji’ah. 

3. Bid’ah Mandzubah, yakni bid’ah yang dianjurka meskipun tidak 

pernah atau tidak dilakukan nabi sepanjang hidupnya seperti: shalat 
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tarawih secara berjama’ah, mendirikan madrasah, pesantren dan 

lembaga pendidikan lainnya. 

4. Bid’ah Makruhah, yakni bid’ah yang tergolong makruh (perbuatan 

yang tidak disenangi nabi), seperti: menghias masjid dengan 

perhiasan yang berlebihan. 

5. Bid’ah Mubahah, yakni bid’ah yang diperbolehkan, seperti berjabat 

tangan setelah salat berjama’ah dan makan bersama. (Busyairi, 

2006 : 21 ) 

b. Golongan  Muhammadiyah 

Merupakan golongan yang kontra terhadap pelaksanaan Tradisi 

Sedekah Laut, di kelurahan Sugih Waras  hanya sebagian kecil yang 

menganut golongan ini,  dan  masyarakat tidak mempermasalahkan 

hal tersebut  sehingga tradisi ini selalu dilaksanakan, golongan ini 

menentang dengan alasan : 

1.) Tradisi Sedekah Laut merupakan Bid’ah yaitu sesuatu yang 

dikerjakan oleh masyarakat tetapi tidak ada dasar hukum baik 

hadist maupun Al-Qur’an, dan Rosul tidak pernah melakukannya 

yang kemudian muncul hal-hal baru yang tidak pernah dicontoh 

oleh Rosul, apakah dalam wujud menambahkannya, merngurangi 

atau justru mengadakan hal-hal baru sama sekali maka semua itu 

terlarang menurut agama (Musthafa, 2002 : 265). 
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2.) Membuang sesaji ke laut dan adanya hiburan dalam Tradisi 

Sedekah Laut, maka akan mengakibatkan hal tersebut mubadzir 

dan menghambur-hamburkan uang yang tidak ada manfaatnya. 

Golongan Muhammadiyah tidak memperbolehkan upacara 

Sedekah Laut tetapi golongan ini sangat menghormati perayaan tradisi 

tersebut karena mereka beranggapan hidup di masyarakat harus saling 

menghormati dan patuh terhadap peraturan pemerintah yaitu tradisi ini 

di bawah naungan Pemerintahan setempat, maka golongan 

Muhammadiyah mematuhinya. 

Sedangkan masyarakat nelayan Sugih Waras  berpendapat bahwa 

mereka berbagi rizki dengan orang lain yaitu dengan adanya tradisi 

tersebut maka nelayan mengeluarkan uangnya untuk berbelanja sesaji, 

menyewa hiburan, membeli dagangan yang berada di sekitar TPI yaitu 

pasar malam yang dapat menarik pengunjung dari Kabupaten 

Pemalang maupun di luar Pemalang, walaupun demikian tetapi para 

nelayan tidak mengurangi unsur-unsur dari upacara tradisi tersebut. 

Masyarakat nelayan Sugih Waras  mempunyai alasan, mengapa 

mereka melaksanakan dan mempertahankan Tradisi Sedekah Laut 

adalah : 

1. Masyarakat beranggapan pelaksanaan upacara Tradisi Sedekah Laut 

yang berlaku di masyarakat merupakan suatu kewajiban dan 

keharusan yang harus dilakukan, pelaksanaan tradisi yang 
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dilakukan tidak menyimpang dari agama yang masyarakat peluk, 

adat dan agama dijalankan bersama-sama. 

2. Adanya perasaan takut apabila tidak dilaksanakan Tradisi Sedekah 

Laut tersebut, maka dikhawatirkan akan terjadi bencana dan hasil 

ikan pun berkurang, apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut 

masyarakat Sugih Waras selalu merasa bersalah dan takut sebab 

tidak mematuhi nenek moyang atau sesepuh setempat. 

3. Tradisi Sedekah Laut merupakan usaha untuk melestarikan budaya 

bangsa yang sudah berlangsung lama agar tidak punah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70
 

BAB IV 

PENGARUH PERKEMBANGAN TRADISI SEDEKAH LAUT 

DI KELURAHAN SUGIH WARAS 

 

A. Pengaruh Perkembangan Tradisi Sedekah Laut Terhadap Masyarakat 

Sugih Waras. 

Masyarakat sebagai pemilik suatu kebudayaan merupakan salah satu 

aset yang tidak bisa dilupakan begitu saja, salah satu dari produk budaya yang 

mengandung nilai luhur tinggi adalah tradisi. 

Tradisi berkembang dalam kehidupan masyarakat, sejalan dengan 

perkembangan zaman, era globalisasi telah menggeser sendi-sendi 

kebudayaan daerah. Modernisasi tidak hanya merubah masyarakat dalam 

berkarya dan berkreasi dalam bidang tradisi, karena dengan modernisasi 

masyarakat telah dimudahkan dengan berbagai kemajuan teknologi yang ada. 

Perubahan kearah kemunduran ini dialami oleh beberapa kehidupan tradisi 

yang ada di Kelurahan Sugih Waras, salah satu dari tradisi yang masih hidup 

di daerah Kelurahan Sugih Waras adalah Tradisi Sedekah Laut.  

Tradisi Sedekah Laut ini memiliki pengaruh bagi masyarakat kelurahan 

Sugih Waras  yaitu: 

 

1. Bidang Ekonomi 

Pelaksanaan Tradisi Sedekah Laut bagi masyarakat sekitar lokasi 

sangat berfungsi dan berpotensial untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. 

70 
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Dengan adanya tradisi tersebut banyak masyarakat yang berkunjung ke 

lokasi tersebut, baik masyarakat Pemalang maupun di luar Pemalang.  

Banyaknya pengunjung dari berbagai daerah, telah mendorong 

masyarakat sekitar untuk melaksanakan usaha ekonomi baik di bidang 

perdagangan maupun jasa, di bidang perdagangan mereka berjualan 

makanan, pakaian, aksesoris, mainan dan alat-alat rumah tangga. 

Sedangkan di bidang jasa mereka dapat membuka tempat parkir, ojek dan 

tempat mainan dan hiburan anak-anak, pedagangnya bukan hanya dari 

masyarakat Sugih Waras  tetapi juga dari luar. 

Pelaksanaan Tradisi Sedekah Laut secara tidak langsung telah 

mempengaruhi mobilitas sosial masyarakat Sugih Waras. Adanya 

perubahan fungsi yaitu adanya keramaian atau lebih dikenal dengan pasar 

malam yang ada satu minggu sebelum pelaksanaan tradisi tersebut, tradisi 

ini mempunyai pengaruh pada kegiatan perekonomian yang dapat 

menghasilkan keuntungan bagi masyarakat sekitar sehingga menyebabkan 

mobilitas atau perubahan pada masyarakat, karena denagn adanya Tradisi 

Sedekah Laut maka dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi 

masyarakat sebagai pekerjaan sampingan yang dapat meningkatkan 

pendapatan keluarga. Pedagang dari luar Sugih Waras  berbondong-

bondong untuk mengeruk rezeki, dengan adanya pasar malam 

menimbulkan dampak kepada pola hidup masyarakat Sugih Waras  yang 

bersifat konsumtif, hal tersebut disebabkan karena banyaknya barang yang 



 72

ditawarkan, maka menyebabkan komsumsi masyarakat Sugih Waras  

menjadi meningkat. 

 

2. Bidang Sosial Budaya 

Peranan Tradisi Sedekah Laut di bidang sosial budaya sangat 

penting yaitu untuk memelihara budaya masyarakat sekitarnya, dengan 

terpeliharanya budaya masyarakat, maka dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat telah mematuhi norma-norma sosial budaya yang ada dalam 

masyarakat tersebut, Seperti kepercayaan nelayan Sugih Waras  jika tidak 

melaksanakan tradisi ini akan terjadi bencana.  

Tradisi Sedekah Laut mengandung nilai-nilai budaya karena tradisi 

ini mencerminkan norma-norma sosial yang ada di masyarakat, seperti : 

tingkah laku, adat istiadat masyarakat Sugih Waras, tradisi ini juga 

memberikan inspirasi bagi masyarakat pendukungnya untuk lebih banyak 

menciptakan hasil budaya masyarakat setempat, baik yang berupa fisik 

maupun non fisik, seperti : makanan khas Pemalang, kerajianan-kerajinan 

khas Pemalang dan kesenian khas Pemalang. 

Adanya tradisi ini kehidupan sosial masyarakat menjadi erat yaitu 

adanya gotong royong dan saling  membantu antar nelayan, serta kerja 

sama untuk mewujudkan tujuan yang sama dan adanya solidaritas yang 

tinggi diantara nelayan tersebut. 

Masyarakat Sugih Waras pada umumnya memiliki tempramen yang 

cukup besar, hal ini disebabkan karena wilayah Sugih Waras  dekat 



 73

dengan laut, mereka hidup di pesisir yang suhunya panas, sehingga kondisi 

seperti itu sangat mempengaruhi watak dan perilaku masyarakat setempat, 

namun pada kenyataannya masyarakat Sugih Waras  memiliki sikap ramah 

tamah yang sangat tinggi, antara individu satu dengan yang lain, bila 

bertemu akan menyapa begitupun juga terhadap tamu di luar Sugih Waras. 

 

3. Bidang Pendidikan 

Adanya Pelaksanaan Tradisi Sedekah Laut, maka banyak masyarakat 

yang datang, baik dari Pemalang maupun di luar Pemalang. Dalam 

pelaksanaan tradisi tersebut, khususnya pada pelaksanaan ritual 

mengandung ajaran-ajaran yang mendidik dan patut dilaksanakan, seperti : 

makna dan fungsi sesaji, setiap sesaji mempunyai makna tersendiri bagi 

masyarakat Sugih Waras . 

Bentuk-bentuk upacara yang dilakukan dalam Tradisi Sedekah Laut 

mengandung pesan bahwa sebagai generasi penerus hendaknya dapat 

menghargai dan menghoramati nenek moyang kita sebagai nelayan, tradisi 

ini merupakan pencerminan budaya daerah setempat dan peninggalan 

nenek moyang yang sangat berharga. 

 Pelaksanaan Tradisi Sedekah Laut banyak terdapat ajaran-ajaran 

yang mendidik, seperti semua sesaji harus lengkap dan sesaji tersebut 

tidak boleh diambil lagi, sebenarnya hal tersebut mengandung ajaran 

supaya kita dalam memberikan shodaqoh memberikan sesuatu benar-benar 
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harus ikhlas, sedekah tersebut juga mengandung arti bahwa kita terhindar 

dari marabahaya. 

 

B. Pengaruh Perkembangan Sedekah Laut Terhadap Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaaan 

 

1. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Tradisi Sedekah 

Laut 

Tradisi Sedekah Laut merupakan salah satu kebudayaan bangsa 

Indonesia yang harus dilestarikan dan dikembangkan keberadaannya. 

Tradisi Sedekah Laut di kelurahan Sugih Waras berada di bawah naungan 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemalang, melaui Pariwisata 

Pemerintah berusaha untuk menambah penghasilan atau devisa negara, 

terutama dari wisatawan lokal dan mancanegara. 

Sesuai perkembangaannya, kepariwisataan memberikan keuntungan 

bagi wisatawan dan warga setempat, pariwisata dapat memberikan 

kehidupan yang baik kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi 

dan fasilitas rekreasi menguntungkan wisatawan dan warga setempat, 

sebaliknya pariwisata dapat dikembangkan melalui penyediaan tempat 

tujuan wisata. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menambah fasilitas 

wisata, pemeliharaan kebudayaan, sejarah dan taraf perkembangan 

ekonomi dan suatu tempat wisata yang masuk dalam pendapatan untuk 

dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pada waktu yang sama ada nilai-nilai 
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yang membawa perkembangan kepariwisataan, nilai-nilai tersebut yaitu 

terjadinya kontak dengan masyarakat menimbulkan rangsangan-

rangsangan yang saling mempengaruhi satu sama lain, secara positif  

hubungan yang terjalin antar wisatawan dengan masyarakat Sugih Waras 

sedikit banyak akan mempengaruhi nilai hidup baru dalam arti 

memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan 

baru masyarakat Sugih waras, hal ini akan mendorong sikap toleransi 

dalam pergaulan masyarakat Sugih Waras. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan dan 

melestarikan budaya bangsa dan kepariwisataan menurut Juwono.Sip 

Kasibag Sejarah dan Purbakala (Wawancara, 27 Agustus 2006) bahwa 

Perda  No.2 Tahun 1987 berisi tentang pembentukan Dinas Daerah 

Kabupaten Pemalang, maka dengan adanya Perda tersebut tradisi sedekah 

laut tahun 1987 di bawah perlindungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Pemalang. Adapun fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu: 

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan 

b. Pelayanan, perijinan dan pemasaran dibidang pariwisata dan 

kebudayaaan. 

c. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasi di bidang 

pariwisata dan kebudayaan. 

d. Penelitian, pengembangan dan pelestarian di bidang pariwisata dan 

kebudayaan. 

e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
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f. Penyelenggaraan KeTata-Usahaan Dinas. 

Selain itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas 

kewenangan desentralisasi dibidang pariwisata dan sebagian kewenangan 

dibidang kebudayaan. Dibidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan di Kabupaten Pemalang, salah satunya yaitu melestarikan 

tradisi  Sedekah Laut di kelurahan Sugih Waras, Tradisi Sedekah Laut ini 

oleh Pemerintah Daerah setempat bisa dianggap potensial untuk 

mengembangkan pariwisata yaitu dibidang kebudayaan, Tradisi Sedekah 

Laut juga dapat dijadikan promosi untuk memperkenalkan kewisatawan 

lokal maupun asing yaitu dengan cara mengadakan pameran-pameran 

budaya serta membagi brosur-brosur kepada para pengunjung pameran 

tersebut. Dalam Tradisi Sedekah Laut Pemerintah mempunyai peran yaitu 

memberikan pengarahan dan penyuluhan terhadap masyarakat nelayan 

Sugih Waras untuk terus mempertahankan tradisi yang sudah dipelihara 

sejak dahulu, Pemerintah memberikan pembinaan setiap akan 

diadakannya pelaksanaan Tradisi Sedekah Laut. 

Peran Pemerintah sangat diharapkan dalam upaya menjaga 

kelangsungan hidup Tradisi Sedekah Laut di Sugih Waras, berbagai upaya 

perlu dilakukan pemerintah untuk dapat melindungi Tradisi Sedekah Laut 

antara lain dengan jalan memberikan dukungan finansial, skill, informasi 

teknologi dan dukungan lain. Dalam hal ini Pemerintah dapat memberikan 

subsidi kepada masyarakat Sugih Waras agar mampu terus 

mempertahankan dan melestarikan tradisi tersebut, melakukan pengarahan 
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untuk meningkatkan perkembangan tradisi, menyediakan berbagai 

informasi mengenai kebijakan pemerintah yang perlu diketahui di 

masyarakat oleh tradisi tersebut, hal tersebut dapat dilakukan melalui 

penyelenggaraan sarasehan tentang berbagai macam Peraturan 

Pemerintah, melakukan perekaman pertunjukan dan penyelenggaraan 

siaran agar tradisi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas. 

 

2. Pengaruh Perkembangan Tradisi Sedekah Laut Terhadap Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan. 

Pemalang merupakan kota kecil, tetapi Pemalang merupakan 

Kabupaten yang kaya akan tempat-tempat wisata. Keadaaan alam 

Pemalang di belahan selatan berupa dataran tinggi yang berhawa sejuk 

penuh dengan panorama alam pegunungan, sedangkan belahan utara 

adalah dataran rendah yang sarat dengan pesona pantai yang mempunyai 

potensi dalam bidang pariwisata. Dengan adanya Tradisi Sedekah Laut, 

dapat menambah daya tarik para wisatawan, daya tarik tersebut selain 

dalam prosesi upacara Tradisi Sedekah Laut juga pada tempatnya 

menambah daya tarik tersendiri, karena 100 meter dari tempat tradisi 

tersebut terdapat Pantai Widuri yang merupakan tempat rekreasi pantai 

yang berhawa sejuk, pohon-pohon besar dan rindang berusia ratusan tahun 

nampak berjajar rapi di sepanjang bibir pantai membuat asri suasana. Di 

senja hari para pengunjung dapat menikmati panorama sunset yang amat 

menawan. Pantai widuri adalah paduan tempat rekreasi, olah raga dan 
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hiburan, adanya tradisi tersebut Pantai Widuri ramai dikunjungi oleh 

wisatawan yang menyaksikan tradisi tersebut, dengan banyaknya 

pengunjung yang datang ke Pantai Widuri maka akan menambah 

pemasukan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemalang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

C. Simpulan  

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Tradisi Sedekah Laut di kelurahan Sugih Waras  dilaksanakan setiap 1 

tahun sekali, yaitu pada bulan Syura, pada awalnya merupakan kebiasaan 

sekelompok nelayan yang ada disekitar dukuh Tanjungsari yang bertujuan 

untuk melakukan selamatan atas hasil laut yang dipeolehnya selama satu 

tahun. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi milik masyarakat umum 

kabupaten Pemalang, dan berada di bawah naungan Departemen 

Pariwisata dan Kebudayaan. 

2. Masyarakat nelayan Sugih Waras  masih memegang teguh Tradisi 

Sedekah Laut. Mereka percaya jika tidak melaksanakan tradisi tersebut 

akan terjadi bencana dan hasil tangkapan ikan berkurang, walaupun ada 

sebagian masyarakat yang tidak menyetujui tradisi tersebut, masyarakat 

tidak mempermasalahkannya. 

3. Maksud diadakannya Tradisi Sedekah Laut yaitu untuk memohon 

keselamatan bagi para nelayan agar dalam menunaikan tugas yaitu 

mencari ikan di laut tidak mengalami gangguan suatu apapun dan nelayan 

mendapat tangkapan ikan yang banyak, selain itu juga sebagai ungkapan 

rasa syukur bagi para nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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4. Tradisi Sedekah Laut di Sugih Waras mengalami perkembangan dari 

mistis ke profan, Masyarakat Nelayan Sugih Waras mengalami perubahan 

tersebut di pengaruhi oleh adanya faktor dalam dan luar yaitu : Faktor 

dalam adanya agama dan kepercayaan masyarakat Sugih Waras, ekonomi 

masyarakat. Sedangkan faktor luar yaitu adanya percampuran gaya hidup, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Sugih Waras. 

Faktor tersebut sedikit demi sedikit mempengaruhi masyarakat, sehingga 

tidak khikmad dan khusu’ dalam melaksanakan upacara Tradisi Sedekah 

Laut. Kondisi tersebut biasanya dilakukan oleh para pemuda-pemuda, 

mereka hanya menikmati hiburan saja, tetapi nelayan Sugih Waras masih 

percaya dan yakin terhadap tradisi tersebut, terutama para sesepuh dan 

nelayan, mereka khidmat dan khusu’ dalam melaksanakan Upacara tradisi 

tersebut. 

5. Tradisi ini sejak tahun 1987 berada di bawah naungan Departemen 

Pariwisata dan Kebudayaan yang merupakan aset pariwisata bagi 

kabupaten Pemalang, Pemerintah hanya melakukan pengarahan terhadap 

masyarakat nelayan, supaya melestarikan dan menjaga kebudayaan bangsa 

ini yaitu Tradisi Sedekah Laut, sebagai aset Pariwisata Pemalang, dan 

Pemerintah melakukan promosi-promosi terhadap wisatawan lokal 

maupun luar. 
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D. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini Penulis ingin memberikan saran-saran sebagai 

berikut :  

1. Pemerintah Daerah mengadakan penyuluhan bagi generasi muda yang 

ingin menjadi penerus tradisi dan kebudayaan, memberikan dukungan 

finansial kepada masyarakat Sugih Waras agar tetap memelihara dan 

mengembangkan Tradisi Sedekah Laut. 

2. Masyarakat Kelurahan Sugih Waras yaitu memberikan dukungan penuh 

terhadap masyarakat nelayan supaya tetap memlihara Tradisi Sedekah 

Laut sebagai budaya bangsa yang merupakan ciri khas daerah tersebut. 
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