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Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan dari tahun 1998-2007 
memberikan pengaruh terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Kecamatan 
Bandungan. Pasar ini tidak hanya menyediakan barang-barang seperti pasar pada 
umumnya, namun berperan juga sebagai sentra oleh-oleh wisata khas Bandungan. 
Sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan komoditi andalan dari pasar 
tradisional ini. Pertumbuhan Pasar Tradisional Bandungan yang semakin hidup, 
berpengaruh terhadap dinamika masyarakat Kecamatan Bandungan. Pengaruh ini 
dapat dilihat dari sektor ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kondisi masyarakat Kecamatan 
Bandungan sebelum tahun 1998? (2) Bagaimana perkembangan Pasar Tradisional 
Bandungan dari tahun 1998-2007? (3) Bagaimana dinamika masyarakat 
Kecamatan Bandungan dari tahun 1998-2007?. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui (1) Kondisi masyarakat Kecamatan Bandungan sebelum tahun 
1998. (2) Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan dari tahun 1998-2007. (3) 
Dinamika masyarakat Kecamatan Bandungan tahun 1998-2007 dengan 
berkembangnya Pasar Tradisional Bandungan. 

Metode sejarah merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini. 
Penggunaan metode sejarah berfungsi sebagai kerangka dalam menyusun skripsi 
agar terstruktur dan kredibel. Langkah dalam metode sejarah meliputi empat 
tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tehnik 
pengumpulan data yang dilakukan menggunakan tehnik observasi, wawancara dan 
studi pustaka. 

Pasar Tradisional Bandungan dengan image pasar sayuran dan buah-buahan 
memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat 
Kecamatan Bandungan. Perkembangan ini terlihat dari aktivitas masyarakat 
Kecamatan Bandungan dalam menyuplai kebutuhan pasar. Dinamika masyarakat 
ikut berkembang seiring dengan pertumbuhan pasar. Dilihat dari sisi ekonomi, 
perkembangan dinamika masyarakat Kecamatan Bandungan berupa peningkatan 
dan kesejahteraan taraf hidup yang meningkat. Dalam bidang sosial juga 
mengalami perubahan dengan hadirnya pasar ini, masyarakat lebih condong 
kepada orientasi ekonomi sehingga nilai-nilai kegotong-royongan sedikit 
memudar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kawasan Kabupaten Semarang tergolong sebagai daerah subur dan kaya 

akan hasil bumi. Beragam kekayaan alam yang tumbuh di daerah ini, 

dimanfaatkan oleh manusia sebagai komoditi guna mencukupi kebutuhan hidup 

mereka. Berbagai jenis dan bentuk hasil pertanian, olahan industri kecil, dan 

kebutuhan hidup lainnya berada dalam satu wadah perdagangan yang sering 

disebut dengan pasar.  

Pasar secara harfiah berarti tempat berkumpul antar penjual dan pembeli 

untuk tukar menukar barang, atau jual beli barang. Pasar dalam konsep urban 

Jawa adalah kejadian yang berulang secara ritmik dimana transaksi sendiri bukan 

merupakan hal yang utama, melainkan interaksi sosial dan ekonomi yang 

diaanggap lebih utama (Saraswati, 2000: 141). 

Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli 

(Chourmain, 1994: 231). Pasar merupakan pusat dan ciri pokok dari jalinan tukar 

menukar yang menyatakan seluruh kehidupan ekonomi (Belshaw, 1981: 98). 

Pasar didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa 

yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Pertemuan antara penjual dan 

pembeli menimbulkan transaksi jual-beli, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap 

orang yang masuk ke pasar akan membeli barang, ada yang datang ke pasar hanya 
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sekedar main saja atau ingin berjumpa dengan seseorang guna mendapatkan 

informasi tentang sesuatu (Majid, 1988: 308). 

Pasar dalam arti luas memiliki pengertian sebagai kawasan bertemunya 

penjual dan pembeli yang dengan beraneka ragam barang dagangan guna 

memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Pasar 

merupakan pranata penting dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. 

Pasar sudah dikenal sejak  masa Jawa Kuno yaitu sebagai tempat berlangsungnya 

transaksi jual-beli atau tukar menukar barang yang telah teratur dan telah 

terorganisasi (Nastiti, 2003: 13). 

Kategori pasar dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu:  

1. Pasar Tradisional 

 Pasar tradisional merupakan sebuah kawasan pasar dengan suasana, 

transaksi, dan sarana masih tergolong secara tradisional. Sifat tradisional 

pasar terlihat dari transaksi yang berlangsung antara penjual dan pembeli. 

Proses penentuan harga dipengaruhi oleh tawar-menawar yang merupakan 

ciri khas dari pasar tradisional. 

 Sentra perdagangan pasar tradisional, hampir terdapat di setiap 

daerah di Indonesia. Hari-hari pasaran dalam hitungan Jawa seperti Pon, 

Wage, Pahing, Kliwon, dan Legi merupakan hari pasaran yang hadir 

dalam satu pekan dan banyak dikunjungi masyarakat. Salah satu contoh 

pasar yang masuk ke dalam jenis pasar tradisional adalah Pasar 

Tradisional Bandungan yang berada di kawasan Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang. 
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2. Pasar Modern 

 Perkembangan zaman berpengaruh pula terhadap perdagangan 

masyarakat umum yang mengacu kepada pasar. Perkembangan pasar yang 

dinilai lebih mudah, tidak berbelit-belit, bersih dan lebih nyaman dari 

pasar tradisional, akhirnya menumbuhkan sebuah pengertian baru dalam 

dunia pasar yang sering disebut dengan pasar modern. Berdirinya pasar 

modern merupakan imbas dari kebutuhan manusia yang serba instan. 

Dalam pasar modern fasilitas yang ditawarkan jauh lebih mudah karena 

dapat memilih sendiri. Di sisi lain proses tawar menawar yang merupakan 

ciri khas dari pasar tradisional tidak terlihat, dengan alasan semua harga 

barang telah tertulis atau paten. Contoh riil dari pasar modern ini adalah 

Carrefour, Indomaret, Alfamart, dan beragam mall lainnya. 

 
Pasar tradisional memegang peranan yang sangat penting pada masa ini, 

terutama pada masyarakat pedesaan. Pada masyarakat pedesaan pasar dapat 

diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat tersebut dengan 

dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mempunyai peranan dalam 

perubahan-perubahan kebudayaan yang berlangsung di dalam suatu masyarakat. 

Melalui pasar ditawarkan alternatif-alternatif kebudayaan yang berlainan dari 

kebudayaan setempat (Sugiyarto, 1986: 2). 

Sektor pasar merupakan tulang punggung perekonomian rakyat. 

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Kegiatan Perekonomian yang 

diciptakan pasar dapat mempengaruhi perekonomian suatu daerah. Pusat kegiatan 
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perekonomian masyarakat biasanya dilakukan di kawasan pasar. Kehadiran pasar 

disetiap daerah memberikan kontribusi besar terhadap laju perekonomian daerah 

sekitar. Kebutuhan pedagang dan pembeli yang saling membutuhkan difasilitasi 

oleh pasar tradisional ini. 

Pasar tradisional berkembang pesat sesuai dengan kebutuhan para 

pembelinya. Areal pasar tradisonal terlihat berbeda dengan keadaan pasar modern 

saat ini. Ciri khas pasar tradisional cenderung ramai, berdesak-desakkan, dan 

terdapat  proses tawar menawar yang selalu melekat dan tidak dapat dipisahkan. 

Peran pasar tradisional sebagai kawasan pencetak ekonomi masyarakat, 

mulai mengalami kelesuan yang berimbas kepada ekonomi masyarakat kecil. 

Keberadaan pasar modern sebagai sektor perdagangan yang dinilai praktis, mulai 

menggeser eksistensi dari pasar tradisional di setiap daerah. Betapa tidak, 

pembangunan pasar-pasar modern seringkali tidak memperdulikan aturan-aturan 

yang ada. 

Keterpurukan pasar tradisional semakin meningkat seiring dengan 

banyaknya pasar modern. Melihat perihal ini sudah seharusnya pemerintah 

mengambil tindakan untuk menyeimbangkan antara pasar tradisional dan pasar 

modern. Kelesuan pasar tradisional yang merupakan tulang punggung 

perekonomian masyarakat kecil masih saja belum teratasi. Penurunan kondisi 

pasar tradisional akibat serbuan pasar-pasar modern yang tumbuh dan 

berkembang, masih terus dipertahankan oleh masyarakat kecil. Bagaimanapun 

keadaan pasar tradisional, peran yang diberikan tetap sangat membantu 

perekonomian suatu daerah dan masyarakat kalangan menengah ke bawah. 
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Keberadaan pasar tradisional yang masih tetap berdiri di setiap daerah, 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:  

1. Karakter atau budaya konsumen. 

Berbagai informasi yang digencarkan melalui media mengenai 

gaya hidup modern yang mudah diperoleh, ternyata tidak menyurutkan 

minat masyarakat untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar 

tradisional, meskipun terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara 

pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan yang dimaksud adalah di 

pasar tradisional masih terjadi proses tawar-menawar harga, sedangkan di 

pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga. Dalam proses 

tawar-menawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual 

dan pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di pasar 

modern. 

2. Revitalisasi Pasar Tradisional.  

Di dalam perannya sebagai pengatur ekonomi, pemerintah 

seharusnya serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi pasar 

tradisional. Keberadaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi 

masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Perhatian pemerintah 

dalam melakukan revitalisasi pasar tradisional di berbagai tempat 

tampaknya kurang berhasil. Selama ini pasar tradisional selalu identik 

dengan tempat belanja yang kumuh, becek serta bau, dan karenanya hanya 

didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah. Gambaran pasar seperti 

di atas harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi 
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pengunjung. Dengan demikian masyarakat dari semua kalangan akan 

tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional. 

 
Kawasan Bandungan merupakan salah satu daerah yang produktif dalam 

menumbuhkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Melalui pasar tradisional yang 

dilahirkan karena kebutuhan hidup masyarakat, tumbuh dan berkembang hingga 

saat ini. Pusat kegiatan perekonomian masyarakat Bandungan dan sekitarnya 

biasanya dilakukan di kawasan pasar ini. Keberadaan pasar yang dinilai sebagai 

penyokong kehidupan masyarakat kelas menengah, diharapkan terus tumbuh sehat 

seiring waktu yang berjalan. Hal ini didorong oleh kebutuhan masyarakat kecil 

dalam melangsungkan kehidupannya, dimana dengan hadirnya pasar tradisional 

mereka dapat menopang hidup dengan bekerja sebagai para pedagang kecil, kuli 

panggul, pedagang asongan, hingga tukang becak. 

Keberadaan pasar tradisional Bandungan dinilai mampu menarik 

pedagang maupun pembeli dari berbagai daerah. Ketersediaan berbagai macam 

hasil bumi olahan masyarakat sekitar seperti sayur mayur, buah-buahan dan bahan 

kebutuhan pokok lainnya yang masih segar merupakan daya tarik masyarakat. 

Sayur mayur dan buah-buahan ini dijual dalam kondisi segar karena kebanyakan 

baru dipetik langsung dari petani sekitar. Pasar ini juga menyediakan tanaman 

hias yang dijual sepanjang trotoar tidak jauh dari komplek pasar. 

Pasar Bandungan pada tahun 1998 mengalami stagnasi dalam 

perdagangannya. Pada tahun ini keadaan politik, stabilitas nasional terutama 

perekonomian masyarakat Indonesia mengalami goncangan yang hebat. Indonesia 



7 

 

yang pada saat itu mengalami krisis ekonomi berimbas sampai ekonomi daerah. 

Disisi lain krisis ini mempengaruhi perdagangan di Pasar Tradisional Bandungan. 

Perekonomian masyarakat Bandungan hampir sepenuhnya mengandalkan 

aset dari pasar tradisional. Mereka menanam beraneka ragam sayuran yang 

nantinya dapat dijual ke pasar tradisional ini, namun tidak jarang pedagang-

pedagang pasar yang mengimport sayuran dari daerah Kopeng, Magelang karena 

kualitas tidak kalah saing. Hal ini di karenakan pasar tradisional Bandungan 

merupakan sentra pasar sayur-mayur yang ada di Jawa Tengah. Peran Pasar 

Tradisional Bandungan terhadap masyarakat sekitar Bandungan sangatlah besar. 

Terlihat dari peningkatan perekonomian masyarakat yang ada dari tahun 1998-

2007.  

Kawasan pasar ini merupakan aset wisata bagi Kabupaten Semarang. 

Oleh masyarakat sekitar pasar ini sering disebut dengan Pasar Mbandung. 

Pertumbuhan wisata di Kabupaten Semarang mulai dikelola secara baik sejak 

tahun 1985. Peningkatan pariwisata yang terjadi ditandai dengan berdirinya Dinas 

Pariwisata untuk wilayah Kabupaten Semarang. Segi pariwisata yang ditonjolkan 

disini adalah sebagai pusat perbelanjaan yang menyediakan buah tangan khas 

pedesaaan. Suasana pedesaan yang masih kental, menjadikan pasar tradisional 

Bandungan dinilai sebagai salah satu aset wisata yang dapat memberikan 

kepuasaan kepada pengunjung untuk menikmati perbelanjaannya.  

Tumbuh dan berkembangnya pasar tradisional, merupakan salah satu 

indikator paling nyata dalam peningkatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. 

Pasar tradisional yang dinilai sebagai wadah perdagangan, berperan juga sebagai 
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lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Melihat 

kenyataan yang ada, sebenarnya terdapat tiga hal yang mendasar mengenai 

keistimewaan pasar tradisional sendiri. Dimana dengan membawa uang yang 

sama, namun konsumen dapat memperoleh lebih banyak barang jika berbelanja di 

pasar tradisional. Ketiga keistimewaan yang dimiliki oleh pasar tradisional adalah: 

1. Kualitas 

  Barang yang dijual di pasar tradisional tidaklah terlalu jauh 

berbeda dengan yang berada di pasar swalayan, hanya saja dalam masalah 

kemasan pasar modern lebih unggul. Tentu saja barang yang diperjual-

belikan di pasar tradisional lebih segar karena dibeli langsung dari 

pemasok di pedesaan. 

2. Suasana 

   Kehangatan suasana pasar tradisional terlihat jelas di dalam hiruk 

pikuknya keadaan. Saling bertegur sapa antara penjual dan pembeli 

merupakan ciri khas dari pasar tradisional yang ada di seluruh Indonesia. 

Terkadang suasana menjadi canda tawa. Hal ini mengisyaratkan akan 

keharmonisan dan rasa kekeluargaan yang terjalin di dalam pasar 

tradisional yang tidak dimiliki oleh pasar modern. 

3. Harga 

 Proses penentuan harga dipengaruhi oleh kesepakatan dari penjual 

maupun pembeli. Kondisi ini tidak akan ditemukan pada pasar modern 

yang hidup tanpa dilayani penjaga. 
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Menyimak keistimewaan yang dimiliki oleh pasar tradisional, dapat 

dikatakan bahwa berbelanja di pasar tradisional memiliki nilai lebih jika 

dibandingkan dengan pasar modern. Berbagai kuntungkan yang ditawarkan oleh 

pasar tradisional seperti tempat berjualan, kebersihan dan kemasan produk yang 

menjadi kendala dalam pasar tradisional.  

Oleh karena itu, berbagai peranan dari Pasar Tradisional Bandungan 

terhadap perekonomian masyarakat disekitar dapat dijadikan sebagai objek 

penelitian sejarah yang berhubungan dengan bidang ekonomi masyarakat daerah 

Bandungan. Bertitik tolak dari pemikiran di atas peneliti mengangkat 

permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul 

“PERKEMBANGAN PASAR TRADISIONAL BANDUNGAN DAN 

DINAMIKA MASYARAKAT TAHUN 1998-2007”. 

 
B. Rumusan Masalah  

Berbagai pengaruh yang ditimbulkan oleh pasar tradisional Bandungan 

terhadap masyarakat di sekitar Kecamatan Bandungan, dapat dijadikan gambaran 

dalam pengambilan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi masyarakat Kecamatan Bandungan Tahun 1998-

2007? 

2. Bagaimana perkembangan Pasar Tradisional Bandungan dari Tahun 

1998-2007? 

3. Bagaimana pengaruh Pasar Tradisional Bandungan terhadap dinamika 

masyarakat Kecamatan Bandungan dari Tahun 1998-2007? 
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C. Tujuan Penelitian 

Ada beberapa tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini. Beberapa 

tujuan tersebut antara lain:  

1. Mengetahui kondisi masyarakat Kecamatan Bandungan tahun 1998-

2007? 

2. Mengetahui Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan dari tahun 

1998-2007? 

3. Mengetahui Dinamika masyarakat Kecamatan Bandungan tahun 1998-

2007 dengan berkembangnya Pasar Tradisional Bandungan? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi 

kajian pengetahuan Imu Sejarah terutama Sejarah Perekonomian, Sejarah 

Lokal dan Kepariwisaataan di Indonesia 

2. Manfaat Teoritik 

Studi ini juga dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan 

wawasan tentang bagaimana pengaruh dan dinamika masyarakat Desa 

Bandungan dengan tumbuh dan berkembangnya Pasar Tradisional 

Bandungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

kepentingan pendidikan dan penelitian lanjutan.  
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E. Ruang Lingkup Penelitian  

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesimpangsiuran maka dalam 

penelitian ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup kajian yang meliputi unsur 

wilayah (spatial) dan unsur pembabakan waktu (temporal). Scope spatial yang 

dimaksud adalah daerah Kecamatan Bandungan. Penelitian ini dilakukan di 

kawasan Kecamatan Bandungan karena di Kecamatan ini Pasar Bandungan 

berdiri dan mampu mempengaruhi perekonomian masyarakat Bandungan. Alasan 

lain pemilihan Kecamatan Bandungan adalah karena peran kawasan Bandungan 

sebagai sentra oleh-oleh khas Bandungan. 

Lingkup temporal penelitian ini antara tahun 1998-2007. Pengambilan 

tahun 1998 disebabkan karena krisis ekonomi bangsa Indonesia mempengaruhi 

kondisi Pasar Tradisional Bandungan. Penelitian berakhir pada tahun 2007 karena 

pada saat itu terjadi pemekaran Kecamatan di Kabupaten Semarang. Kawasan 

Bandungan dahulu hanya merupakan kelurahan, mulai tahun 2007 Bandungan 

menjadi sebuah kecamatan sendiri. Pemekaran yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Semarang mempengaruhi kestabilan ekonomi Pasar 

Tradisional Bandungan. 

 

F. Kajian Pustaka  

Salah satu penunjang dalam penelitian ini, digunakan beberapa buku yang 

dijadikan acuan sebagai dasar keilmiahan sebuah tulisan, diantaranya adalah buku 

Sistem Ekonomi Tradisional Jawa Tengah (1986) terbitan Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan yang membahas tentang pola kehidupan ekonomi penduduk 
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Jawa Tengah yang paling dominan yaitu pada sektor pertanian. Penduduk Jawa 

Tengah disamping bermata pencaharian di bidang pertanian juga mempunyai 

usaha sambilan, seperti misalnya pedagang, pengrajin dan lain-lain. Adanya 

pedagang dan pengrajin ini  tentunya mereka membutuhkan tempat penyaluran 

untuk penjualan barang-barang dagangan mereka, dan pasarlah tempat yang tepat 

untuk menyalurkan barang-barang tersebut. 

Pasar dilihat dari segi pengertian ekonomi ialah suatu tempat menetap 

yang penduduknya terutama hidup dari perdagangan daripada pertanian.  

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Geertz dalam buku Penjaja Dan 

Raja (1977) bahwa “pasar sebagai suatu pranata ekonomi sekaligus cara hidup, 

suatu gaya umum dari kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek”. Geertz 

membahas mengenai pasar sebagai tempat jalinan hubungan penjual dan pembeli 

dalam melaksanakan transaksi tukar-menukar, baik pada suatu tempat maupun 

dalam suatu keadaan yang lain. 

Pasar dapat dilihat dari tiga sudut pandang : pertama, sebagai arus barang 

dan jasa menurut pola tertentu; kedua sebagai rangkaian mekanisme ekonomi 

untuk memelihara dan mengatur arus barang dan jasa tersebut; dan ketiga sebagai 

sistem sosial dan kebudayaan dimana mekanisme itu tertanam. Ciri khas pasar 

yang paling menonjol dari arus barang dan jasa adalah jenis barang yang di 

perjualbelikan, yaitu bahan pangan, sandang dan lain-lain serta dapat juga berupa 

kegiatan pengolahan dan pembuatan barang-barang produksi sedangkan dalam 

mekanisme ekonomi pasar cenderung untuk lebih menekankan persaingan antara 
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penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar-menawar dan proses dari perdagangan 

pun dapat berlangsung. 

Pasar memegang peranan penting dalam kehidupan manusia pada 

umumnya dan hal ini tidak dapat dipungkiri. Buku Peranan Pasar Pada 

Masyarakat Pedesaaan Sumatera Barat (1990), membahas mengenai pasar bagi 

masyarakat pedesaan dapat diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan 

masyarakat tersebut dengan dunia luar. Pasar berarti mempunyai peranan dalam 

perubuhan-perubahan kebudayaan yang berlangsung di dalam suatu masyarakat. 

Buku ini juga membahas mengenai peranan pasar sebagai pusat kegiatan 

ekonomi dan budaya. Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi mengenal sisiyem 

produksi, sistem distribusi dan sistem konsumsi. Pasar sebagai kegaitan sosial 

dijelaskan bahawa perana pasar ssebagai tempat interaksi masyarakat dipasar, psar 

sebagaiarena pembauran, pasar sebagai pusat informasi serta pasar sebagai pusat 

pembaharuan. 

Pasar diadalamnya manawarkan alternatif-alternatif kebudayaan yang 

berlainan dari kebudayaan masyarakat setempat, sedangakkan kebudayaan itu 

adalah seperangkat nilai-nilai dan keyakinan, pilihan hidup dan lat komunikasi. 

Pasar sebagai pintu gerbang dperkirakan akan terjadi perubahan nilai, gagasan dan 

keyakinan. 

Pasar dapat diartikan sebagai sentral dari masyarakat pedesaan yang 

berada disekitarnya. Pasar didalammya bukan saja akan terjadi interaksi sesama 

warga masyarakat pedesaan, tetapi akan terjadi pula tukar-menukar benda hasil 

produksi bahkan informasi-informasi tentang berbagi pengalaman diantara sesama 
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warga masyarakat. Pasar sebagai sentral dengan segala perangkat yang ada 

didalamnya ada pula menjadi panutan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 

bukan hanya peranan ekonomi tetapi peranan kebudayaan terhadap masyrakat 

disekitarnya juga besar. Peranan-peranan tersebut dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan-perubahan baik dalam budang ekonomi maupun sosial 

budaya 

Soerjono Soekanto (1990) dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar 

membahas tentang pendekatan sosial dan kebudayaan. Buku tersebut menjelaskan 

tentang bentuk-bentuk perkembangan sosial dan kebudayaan, fakta-fakta yang 

menyebabkan perkembangan sosial dan kebudayaan serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi jalannya proses perkembangan dan perubahan masyarakat. Kajian 

dalam buku ini penting dalam kaitannya untuk memahami perkembangan 

kehidupan masyarakat Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang sebagai 

pengaruh di fungsikannya Pasar Tradisional Bandungan sebagai sarana jual-beli, 

baik ditinjau dari segi sejarah, ekonomi maupun sosial dan budayanya. 

Buku kelima berjudul Budaya Pasar (Masyarakat Dan Moralitas 

Kapitalisme Asia Baru) (2006) ini memuat artikel tentang pedagang wanita di 

pasar Jawa. Pasar adalah suatu sistem sosial yang penekanannya pada 

penggambaran tipe-tipe pedagang karier mereka dan lembaga-lembaga sosial 

yang menyalurkan mereka ke jaringan rumit hubungan sosial karena mereka 

menghubungkan pasukan barang dan uang. Bersifat sosial karena mereka 

menghubungkan anggota keluarga, pelanggan, dan klien atau para anggota 

keluarga yang sama. Kelebihan buku ini adalah memberikan gambaran tentang 
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kondisi masyarakat pedagang di pasar-pasar Jawa yang mayoritas pedagangnya 

wanita.  

 
G. Metode Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pasar tradisional Bandungan 

terhadap masyarakat sekitar pada tahun 1998-2007. Dilihat dari sasaran yang akan 

diteliti, dapat dikatakan sebagai penelitian sejarah yang bersifat temporal. 

Penelitian ini dilakukan melalui proses penggalian informasi dari masyarakat yang 

merupakan pelaku sejarah, dengan mewawancarai key informan. Mengingat 

cakupan penelitian ini adalah penelitian sejarah, maka penelitian ini dilakukan 

dengan cara meninjau masalah-masalah dari perspektif sejarah berdasarkan 

dokumen dan literature yang ada. Empat langkah kegiatan dalam metode 

penelitian sejarah, yaitu:  

1. Heuristik 

Heuristik adalah kegiatan mencari sumber-sumber dan 

menghimoun bahan-bahan sejarah atau jejak-jejak masa lampau yang 

otentik dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai sumner sejarah 

untuk dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah. Diartikan pula sebagai 

usaha yag dilakukan untuk menghimpun data dan menyusun fakta-fakta 

sejarah yang berhubungan dengan penulisan skripsi  ini.  

Sumber sejarah yang dipakai adalah sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer adalah sumber asli dalam arti kesaksiannya 

tidak berasal dari sumber lain melainkan berasal dari tangan pertama. 

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh melalaui kesaksian 



16 

 

daripada seorang saksi dengan panca indera yang lain, atau dengan 

mekanis seperti dektafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa 

yang diceritakannya atau lebih dikenal dengan saksi pandangan pertama 

(Gottschalk, 1985: 35). 

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan 

merupakan saksi pandangan pertama yakni seseorang yang tidak hadir 

dalam peristiwa kisahnya (Gottschalk, 1985: 35). Sumber sekunder 

dengan kata lain adalah sumber yang berasal dari seseorang yang bukan 

saksi hidup atau tidak sejaman dengan peristiwa tersebut. Penulis 

mendapatkan sumber sekunder ini melalui buku-buku mengenai pasar 

atau bentuk tukar-menukar dalam masyarakat serta buku-buku terbitan 

pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. 

Peneliti juga menggunakan sumber lisan yang dapat membantu 

peneliti dalam penelitian. Sumber lisan merupakan sumber tradisional 

sejarah dalam pengertian luas. Warisan atau sumber lisan masih dipakai 

sebagai bahan pelengkap, bahan perbandingan atau bahan yang dapat 

ditarik kesimpulan tentang hal-hal yang telah berlalu dalam penulisan 

metode ilmiah. Peneliti menggunakan sumber lisan berupa cerita sejarah 

dari tokoh masyrakat yang berkaitan dengan Pasar Tradisional 

Bandungan untuk mengungkapkan sejarah dan dinamika yang dialami 

oleh masyarakat Kecamatan Bandungan. 
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Pengumpulan data-data dalam tahap heuristik ini melalui metode 

penelitian yaitu sumber tertulis dan sumber lisan. Penulis dalam 

mengumpulkan data dari kedua sumber ini menggunakan 3 tehnik, yaitu: 

a. Studi pustaka 

Studi pustaka yaitu proses  mencari informasi, menelaah dan 

menghimpun data sejarah yang berupa buku-buku, referensi, surat 

kabar, majalah dan sebagainya untuk menjawab pertanyaan yang ada 

akaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti (Gottschalk, 

1985: 46). Studi pustaka ini banyak bersumber pada buku. Buku 

yang telah ditemukan oleh peneliti adalah tentang pasar atau yang 

ada kaitannya dengan pasar. 

Penulis dalam penelitian ini mendapatkan sumber-sumber atau 

buku-buku yang ada dan ditemukan di perpustakaan UNNES, 

Perpustakaan Jurusan Sejarah UNNES, Perpustakaan Wilayah 

Propinsi JawaTengah, Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang. 

b. Wawancara (Interview)  

Menurut Koentjaraningrat, wawancara adalah suatu usaha 

untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam 

suatu masyarakat beserta pendirian-pendirian mereka (1986: 129). 

Teknik wawancara bertujuan untuk mendapatkan sumber-

sumber sejarah yang benar-benar dapat dipercaya dan dapat 

dipertanggung jawabkan dari para pelaku sejarah atau saksi sejarah. 

Wawancara juga merupakan alat informasi berupa tanggapan pribadi, 
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pendapat, atau opini serta keyakinan. Penulis dalam hal ini mencari 

sumber berupa informasi dari pelaku sejarah yaitu orang-orang atau 

tokoh masyarakat yang mengetahui tentang seluk-beluk Pasar 

Tradisional Bandungan termasuk dinamika yang dialami oleh 

masyarakat Kecamatan Bandungan dengan adanya Pasar Tradisional 

Bandungan. 

c. Studi Lapangan  

Studi lapangan yaitu upaya untuk menghimpun jejak dengan cara 

terjun langsung di lapangan. Teknik ini bermanfaat untuk bahan 

perbandingan antara data dari berbagai sumber tertulis dengan keadaan 

yang sesungguhnya di lapangan. Penulis melakukan pengamatan 

langsung di Pasar tradisional Bandungan, termasuk pengamatan 

terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang. 

2. Kritik Sumber 

Tahap ini merupakan tahap penilaian atau tahap penguraian 

terhadap sumber-sumber sejarah yang berhasil ditemukan dari sudut 

pandang nilai kebenarannya. Kritik sumber adalah suatu kegiatan 

data yang tingkat kebenarannya atau kredibilitiasnya tinggi melalui 

seleksi data yang terkumpul. Kritik sumber ini terbagi menjadi dua, 

yaitu kritik sumber ekstern dan kritik sumber intern. 

a. Kritik Intern 
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Merupakan kitik luar yang bertujuan untuk menguji 

otentisitas, asli tidaknya sumber dipakai. Caranya dengan 

kompilasi atau membandingkan antara buku dengan dokumen 

yang diperoleh, sumber yang dipakai dari buku yang 

bersangkutan saling diperbandingkan juga. Hal ini wajar 

dilakukan karena setiap penulis mempunyai sudut pandang yang 

berbeda. Dalam melakukan kritik ekstern terhadap sumber-

sumber tertulis dilakukan dengan cara menilai apakah sumber-

sumber yang penulis peroleh merupakan sumber yang sesuai 

dengan permasalahan yang penulis kaji atau tidak. 

b. Kritik Intern 

Kritik intern ini dilakukan setelah uji outentisitas didapat 

keaslian. Yaitu kritik yang menilai sumber-sumber yang berhasil 

dikumpulkan. Sumber-sumber itu berupa buku-buku 

kepustakaan guna melihat isinya relevan dengan permasalahan 

yang dikaji serta dapat dipercaya kebenarannya. Pada tahap 

kritik intern untuk mengkritisi hasil wawancara, yaitu dengan 

membandingkan isi data yang penulis peroleh di lapangan 

berupa hasil wawancara dari informan yang satu dengan 

informan yang lain (cross check). Perbandingan jawaban 

tersebut bertujuan untuk mempermudah penulis dalam 

mengambil satu kesimpulan mengenai keterangan yang 

diberikan oleh para informan tersebut akan kebenaran jawaban 
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atas pertanyaan yang diajukan. Hal ini dilakukan karena ingin 

memperoleh jawaban dengan nilai pembuktian dari isi atau data 

sumber tersebut masih relevan atau tidak. 

3. Penafsiran Data atau Interpretasi 

Sering disebut dengan analisis sejarah, yang menguraikan fakta 

sejarah dengan menggunakan pendekatan. Tahapan ini terbagi menjadi 

dua bagian yaitu analisa dan sintesa. Analisa adalah menguraikan data 

dengan memperhatikan aspek kausalitas, sedang sintesa adalah 

menyatukan keduanya.  

Berbagai fakta yang lepas satu sama lain itu harus kita rangkaikan 

dan kita hubung-hubungkan hingga menjadi kesatuan yang harmonis dan 

masuk akal. Peristiwa-peristiwa yang satu harus kita masukkan di dalam 

keseluruhan konteks peristiwa-peristiwa lain yang melingkunginya 

(Wasino: 2007: 74). 

 

4. Penyajian data 

Sebagai tahapan terakhir dalam metode sejarah. Historiografi 

merupakan langkah perumusan cerita sejarah ilmiah, disusun secara logis 

menurut urutan kronologis dan sistematis yang jelas dan mudah 

dimengerti, pengaturan bab atau bagian yang dapat menggabungkan 

urutankronologis dan tematis.hal ini disebabkan penelitian sejarah 

sekurang-kurangnya harus memenuhi empat hal yaitu: detail faktuil yang 
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akurat, struktur yang logis, penyajian yang terang dan halus (Gottschalk, 

1985: 131).  

 
H. Sistematika Penulisan  

Dalam  skripsi yang berjudul  “Perkembangan Pasar Tradisional Desa Bandungan Dan 

Dinamika Masyarakat  Tahun  1998‐2007”,  ini penulis menggunakan    sistematika penulisan 

sebagai berikut:  

BAB I, Merupakan bab pendahuluan dalam penulisan skripsi ini. Bab 

pendahuluan ini mencakup tentang, Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Ruang 

Lingkup Penelitian, Metode dan Sumber Penelitian, dan yang terakhir adalah 

Sistematika Penulisan.  

BAB II, berisi penjelasan mengenai gambaran umum yang berisi kondisi 

geografis Kecamatan Bandungan dan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya 

masyarakat Kecamatan Bandungan sebelum tahun 1998. 

BAB III, memuat penjabaran mengenai perkembangan Pasar Tradisional 

Bandungan dari tahun 1998-2007. Didalamnya berisi Faktor-faktor penyebab 

Pasar Tradisional Bandungan menjadi pasar wisata, kondisi Pasar Tradisional 

Bandungan sebelum tahun 1998, perkembangan Pasar Tradisional Bandungan 

tahun 1998-2007 dan arus barang dan jasa Pasar Tradisional Bandungan. 

BAB IV, berisi tentang pengaruh Pasar Tradisional Bandungan terhadap 

dinamika masyarakat Bandungan. Dalam bab ini dijelaskan pula tentang 

pengaruh pasar tradisional bandungan terhadap dinamika ekonomi,sosial dan 

kebudayaan  masyarakat Kecamatan Bandungan 
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BAB V, Bab ini merupakan bab terakhir yang akan mengungkapkan 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan merupakan jawaban 

atas pertanyaan dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANDUNGAN 

KABUPATEN SEMARANG 
 

A. Kondisi Geografis dan Keadaan Wilayah Kabupaten 

Semarang 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang 

ada di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Semarang terletak pada 

110 0 14' 54,75" sampai dengan 110 0 39' 3" Bujur Timur dan 7 0 30' Lintang 

Selatan, dan secara astronomi Kabupaten Semarang terletak pada 110’ 14' 54,75" 

sampai dengan 110’ 39' 3" Bujur Timur dan 7’ 30' Lintang Selatan. Luas wilayah 

Kabupaten Semarang adalah 95.020.674 Ha atau 2,92% dari luas Propinsi Jawa 

Tengah. Wilayah ini terdiri dari 24.822,50 Ha tanah sawah (26,12%), tanah kering 

70.198.125,50 Ha (73,88%). 

Letak Kabupaten Semarang sangat strategis yaitu berada di persimpangan 

segitiga Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang (Joglosemar). kawasan Kabupaten 

Semarang ini dikenal sebagai kota transit dikarenakan akses perjalanan yang 

mudah dijangkau dari Ibu Kota Kabupaten Semarang ini (Ungaran) dengan Ibu 

Kota Provinsinya (Semarang) sekitar 25 km. Secara topografi kabupaten 

semarang terletak di sebelah selatan Kota Semarang dalam wilayah ex-

Karesidenan Semarang bagian selatan dan terletak pada jalur lintas Semarang–

Yogyakarta atau Solo. 
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Kabupaten Semarang dilintasi jalan negara yang menghubungkan 

Yogyakarta dengan kota Surakarta dengan Kota Semarang. Angkutan umum 

antarkota dilayani dengan bus, yakni di terminal bus Sisemut (Ungaran), Bawen, 

dan Ambarawa. Beberapa rute angkutan regional adalah: Semarang-Solo, 

Semarang-Yogyakarta, dan Semarang-Purwokerto, sedang rute angkutan lokal 

adalah Semarang-Ambarawa dan Semarang-Salatiga. Secara administrasi 

Kabupaten Semarang termasuk dalam propinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 17 

kecamatan dan 235 desa dan 6 kelurahan, mempunyai luas wilayah sekitar 

95.020,674 Ha atau 950.206.740 m². 

Kabupaten Semarang memiliki rata-rata ketinggian antar kecamatan 

berbeda-beda. Tempat terendah terdapat di Desa Candirejo Kecamatan Ungaran 

Timur sedangkan tempat tertinggi terdapat di Desa Blater Kecamatan Getasan. 

Mempunyai curah suhu rata-rata seitar 24’C-32 pada musim Barat (Asia) dan 

antara 27’C-32’C pada musim tenggara (Australia), namun bervariasi pada siang 

hari tergantung pada keadaan angin, musim dan curah hujan. 

Kabupaten Semarang tergolong sebagai kawasan industri. Di wilayah 

kabupaten Semarang ini terdapat berbagai macam pabrik dan berbagai macam 

industri. Seperti PT Ungaran Sari Garment, PT. Apac Inti Corpora, PT. Sido 

Muncul, PT. Batam Tekstil Industri, PT. Fixo Furniture. Letak Kabupaten 

Semarang yang sangat strategis pada persimpangan segi tiga Yogyakarta, 

Surakarta, dan Semarang (Joglosemar), sepatutnya memberikan kemudahan bagi 

berkembangnya industri pengolahan, kelebihan-kelebihan lain yang mendukung 

adalah tersedianya sumber air yang berlebih, bukan daerah banjir, ada lokasi 
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untuk industri, dekat dengan pelabuhan udara (Solo, Semarang, Yogyakarta), serta 

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Industri besar dan menengah 

biasanya berlokasi di koridor jalan Semarang-Yogyakarta dan Semarang-Solo di 

Kecamatan Ungaran, Bergas, Pringapus, Bawen, dan Tengaran. Pemilihan zona 

industri di koridor tersebut untuk mempermudah akses distribusi bahan baku dan 

hasil produksi dari dan ke tempat tujuan. Sebagian besar industri besar atau 

menengah ini merupakan industri manufaktur dan berorientasi ekspor 

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Semarang pada umumnya masih 

bekerja dibidang pertanian hal ini sesuai dengan  potensi wilayah Kabupaten 

Semarang yang sebagian besar merupakan lahan pertanian. Keadaan ini didukung 

oleh letak wilayahnya yang berada diantara ketinggian 318-1.4150 mdpl yang 

sangat cocok digunakan sebagai areal bercocok tanam. Terutama di daerah yang 

berada di kaki gunung Ungaran, yaitu Kecamatan Sumowono, Kecamatan 

Bandungan dan Kecamatan Bergas. Sedangkan wilayah yang sangat subur untuk 

bertani palawija berada di wilayah  Kecamatan Banyubiru dan Kecamatan Suruh. 

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki suhu udara berkisar antara 230-260 C 

kelembaban udara berkisar 80-81% membuat daerah ini beriklim tropis. Hasil-

hasil pertanian dari kabupaten yang bertopografi pegunungan dan perbukitan ini 

memanng cukup berlimpah, oleh karena itu masuk akal kalau pertanian tanaman 

pangan menjadi kegiatan ekonomi terbesar kedua setelah industri pengolahan 

yang terutama padi dengan hasilnya bisa menyuplai kebutuhan beras penduduk si 

Kota Semarang dan Kota Salatiga. Selain padi terdapat ubi kayu dan ubi jalar 
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yang hasilnya berlimpah juga kemudian di berbagai tempat muncul indutri keripik 

ketela, tepung kasava berbahan baku ubi kayu dan ubi jalar tersebut. 

Menurut data yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan 

Kabupaten Semarang tahun 2008, jumlah penduduk Kabupaten Semarang 

mencapai 978.253 jiwa, terdiri dari 490.616 (50,15%) jiwa berjenis kelamin laki-

laki dan 487.637 (49,91%) jiwa berjenis kelamin wanita. Tingkat kepadatan 

penduduk rata-rata sebesar 1029 jiwa/1 Km2, dengan distribusi penduduk dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Table 1. Jumlah Penduduk Di Kabupaten Semarang Tahun 1998, 2004, 2008 
 

NO 
 

KECAMATAN 
 

JUMLAH PENDUDUK
1998 2004 2007 

1. Getasan 42.298 47.142 47.033 
2. Tengaran 52.367 60.158 62.202 
3. Susukan 74.172 44.478 51.253 
4. Suruh 62.533 63.878 65.680 
5. Pabelan 34.487 36.955 45.299 
6. Tuntang 49.217 58.060 64.270 
7. Banyubiru 38.179 39.427 45.223 
8. Jambu 40.083 42.347 40.436 
9. Sumowono 29.280 30.938 30.905 
10. Ambarawa 80.886 87.001 58.709 
11. Bawen 46.465 61.841 53.737 
12. Bringin 31.243 43.441 48.077 
13. Bergas 43.765 54.770 55.014 
14. Pringapus 36.169 45.550 49.951 
15. Bancak - 22.438 24.477 
16. Kaliwungu - 28.755 32.523 
17. Ungaran Barat - - 87.909 
18. Ungaran Timur - - 66.451 
19. Bandungan - - 49.188 

Jumlah 785.097 89.017 978.253 
Sumber data : Kabupaten Semarang Dalam Angka 1998, 2004, 2007 

 
Seiring dengan kenaikan penduduk maka kepadatan penduduk dalam 

kurun waktu lima tahun (1998-2002) cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 

2002 tercatat sebesar 885 jiwa setiap kilometer persegi. Jumlah penduduk yang 
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terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran 

penduduk. Kepadatan penduduk di Kecamatan yang wilayahnya sebagian besar 

perkotaan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan 

Kecamatan yang wilayahnya masih merupakan daerah pedesaan. Wilayah terpadat 

tercatat di Tengaran, Ambarawa dan Ungaran, masing-masing dengan kepadatan 

1.202, 1.485 dan 1.557 jiwa/Km. 

Secara administratif, Kabupaten Semarang berbatasan dengan beberapa 

daerah-daerah disekitarnya, antara lain: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten 

Boyolali. 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten 

Magelang. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten 

Kendal.  

 
Wilayah Ungaran yang merupakan ibukota dari Kabupaten Semarang, 

tepat berbatasan dengan Kota Semarang. Di bagian Timur wilayah kabupaten ini, 

terbentang dataran tinggi dan perbukitan. Sungai besar yang mengalir adalah Kali 

Tuntang. Di bagian barat wilayahnya berupa pegunungan, dengan puncaknya 

Gunung Ungaran (2.050 meter) berbatasan dengan Kabupaten Kendal, serta 

Gunung Merbabu (3.141 meter) di Barat Daya.  
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B. Kondisi Geografis dan Keadaan Wilayah Kecamatan 

Bandungan 

Kecamatan Bandungan adalah satu dari sembilan belas kecamatan yang 

ada di Kabupaten Semarang. Kecamatan Bandungan merupakan kecamatan baru 

di wilayah Kabupaten Semarang, karena pada awal tahun 2007 kabupaten 

Semarang kembali melakukan pemekaran wilayah kecamatan. Jika pada pada 

tahun sebelumnya terdapat pemekaran wilayah kecamatan Ungaran mejadi dua, 

yaitu kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Maka kali tahun 2007 ini 

terjadi pemekaran wilayah kecamatan Bandungan. Kecamatan Bandungan ini 

merupakan pecahan dari kecamatan Jambu, kecamatan Ambarawa dan Kecamatan 

Bawen. Wilayah kecamatan Bandungan terdiri dari 10 desa atau kelurahan yang 

pembentukannnya dengan mengambil 6 desa atau kelurahan dari kecamatan 

Ambarawa, 3 desa dari kecamatan Bawen, dan 1 desa dari kecamatan Jambu. 

Secara geografis, Kecamatan Bandungan terletak di kaki Gunung Ungaran. 

Untuk menuju ke Kecamatan Bandungan, terdapat 2 pintu utama yaitu dari 

Ungaran dan Ambarawa. Kecamatan Bandungan dipandang sangat setrategis 

karena dilalui oleh jalur alternatif yang menghubungkan Semarang-Temanggung 

dan jalur Alternatif Ambarawa-Kendal di samping jalur wisata kabupaten 

Semarang yang menjadikan kecamatan ini sangat strategis. 

Letak geografis Kecamatan Bandungan yang berada di kaki Gunung 

Ungaran ± 15 km di sebelah barat daya Kota Ungaran. Sedangkan dari daerah 

Ambarawa dapat dijangkau dengan jarak yang relatif dekat yaitu ± 5 km kearah 

Selatan melalui jalur jalan provinsi yang merupakan jalan utama kota. Dengan 
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jalur ini, Kecamatan Banyubiru dihubungkan langsung dari dan ke Kota 

Ambarawa, Salatiga atau kota-kota bagian Selatan di Kabupaten Dati II 

Semarang. 

Secara administratif, Kecamatan Bandungan berbatasan dengan beberapa 

daerah-daerah disekitarnya, antara lain: 

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumowono. 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bergas dan Kecamatan 

Bawen. 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ambarawa. 

4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal. 

Jarak tempuh dari pusat pemerintahan Kabupaten Semarang (Ungaran) ke 

Kecamatan Bandungan ± 15 km dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Untuk 

menuju Kecamatan Bandungan dapat dicapai dengan berbagai macam alat 

transportasi seperti: sepeda, sepeda motor, mobil pribadi, maupun angkutan 

umum. Banyaknya angkutanakses yang dapat menjangkau daerah Kecamatan 

Bandungan ini menjadikan mobilitas penduduk berjalan lancar. Keadaan ini 

ditunjang pula dengan jalur lalu lintas yang hampir 100%  berjalan sangat lancar 

untuk menuju ke Kecamatan ini. 

Sektor riil yang dikembangkan di Kecamatan Bandungan adalah sektor 

pertanian, pariwisata, industri kecil, perdagangan dan jasa. Kecamatan Bandungan 

terdiri dari 10 desa, dan desa-desa yang dimaksud adalah Desa Milir, Desa Duren, 

Desa Jetis, Desa Bandungan, Desa Kenteng, Desa Candi, Desa Banyukuning, 
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Desa Jimbaran, Desa Pakopen, Desa Sidomukti. Desa Bandungan merupakan 

ibukota dari kecamatan Bandungan ini. 

 Struktur tanah yang berada dilereng Gunung Ungaran sangat cocok 

sebagai lahan pertanian menjadikan mayoritas penduduk Kecamatan Bandungan 

bermata pencaharian di bidang pertanian yang berada di daerah perbukitan dan 

pertanian sawah di kaki bukit. 

 
C. Aspek Demografis Kecamatan Bandungan 

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik di 

kalangan pemerintah maupun swasta sebagai bahan perencanaan dan evaluasi 

hasil-hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik 

dibidang sosial ekonomi ataupun politik memerlukan data kependudukan karena 

penduduk merupakan subjeksekaligus objek dari pembangunan. 

Masyarakat Kecamatan Bandungan sebagian besar memiliki pola 

kehidupan pedesaan (rural) yaitu penduduk yang segala sesuatunya masih dalam 

tingkatan sederhana.  Kondisi semacam ini dapat terlihat dari aktivitas penduduk 

yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani ataupun buruh tani. 

Berdasarkan data yang diolah mengenai Kecamatan Bandungan tahun 2000, mata 

pencaharian kecamatan ini dikelompokkan dalam beberapa jenis yang dapat 

dilihat pada table berikut ini. 
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Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Bandungan Menurut Mata 
Pencahariannya tahun 1998, 2003, 2007 

 
NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH PEKERJA 

1998 2003 2007 

1  Petani 9.805 9.753 9603 
2 Buruh Tani 6.219 6.153 4605 
3  Nelayan - - - 
4  Pengusaha 137 226 966 
5  Buruh Industri 1.100 3.001 1086 
6  Buruh Bangunan 2.529 2.170 1410 
7  Pedagang 1.520 1.939 2.571 
8  Angkutan 355 609 797 
9  PNS/ABRI 401 535 388 
10 Pensiunan 140 200 156 
11  Pegawai Swasta 195 468 - 
12 Peternak/Perikanan - - - 
13 Lainnya 1437 1.066 8416 
 Jumlah Total 23.838 26.120 29.998 

Sumber data: Kecamatan Ambarawa Dalam Angka 1998, 2003, 2007, Kecamatan 
Jambu Dalam Angka 1998, 2003, 2007, Kecamatan Bawen Dalam 
Angka 1998,2003, 2007. 

 

Berdasarkan tabel 2 mengenai jumlah penduduk Kecamatan Bandungan 

yang dilihat dari susut pandang mata pencaharian masyarakat, mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1998, masyarakat lebih banyak 

menggantungkan hidupnya disektor pertanian. Menurut buku Kecamatan 

Ambarawa dalam angka 1998, Kecamatan Jambu dalam angka 1998 dan 

Kecamatan Bawen dalam angka 1998 didapat petani sejumlah 16.024 jiwa dengan 

klasifikasi 9.805 merupakan petani dan 6.219 adalah buruh tani (orang yang 

mengerjakan sawah orang lain). 

Perkembangan sektor pertanian telah melibatkan sedikitnya ¾ dari jumlah 

penduduk yang ada pada saat itu. Jumlah sebesar ini dapat bertahan hingga lima 

tahun dikarenakan faktor alam yang berupa lahan dan pupuk masih tergolong 
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secara alami. Penggarapan lahan pertanian yang dilakukan oleh petani maupun 

buruh tani mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Kecamatan Bandungan.  

Mata pencaharian lain seperti penjual jasa angkutan (sopir angkut, sopir 

bus, sopir truk) dan pengusaha rumahan (home industri) menempati urutan paling 

sedikit di tahun 1998. Faktor ini sedikit banyak disebabkan oleh kurangnya 

kesejahteraan yang diterima sewaktu menjadi jasa angkut serta minimnya keahlian 

dalam mengendarai mobil. 

Pada tahun 2003 rata-rata jumlah pekerja dalam setiap mata pencaharian 

mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Bandungan yang 

meningkat merupakan faktor utamanya. Namun, di tahun 2003 petani justru 

mengalami penyusutan dari 16.024 (petani sebanyak 9.805 dan buruh tani 

sebanyak 6.219) menjadi 15.906 (petani sebanyak 9.753 dan buruh tani berjumlah 

6.153). 

Penurunan jumlah petani di tahun 2003 disebabkan oleh semakin 

menipisnya area persawahan untuk bercocok tani. Pemukiman penduduk dan 

pendirian bangungan-bangunan penunjang pariwisata Bandungan yang tidak 

sesuai prosedur  yang seharusnya dilarang berdiri diatas tanah persawahan,  masih 

banyak dijumpai. Hal ini disebabkan adanya birokrasi dengan kualitas rendah 

tetap saja memberikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga yang akan 

mendirikan bangunan diatas tanah persawahan. 

Perbandingan mata pencaharian bertani antara tahun 2003 dengan Tahun 

2008 menunjukkan keprihatinan. Penurunan drastis yang ditunjukkan melalui data 

ini menjadikan PR bagi pemerintah dan masyarakat semuanya. Sudah seharusnya 
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kesejahteraan petani diangkat dan diunggulkan, karena mereka merupakan 

produsen makanan pokok yang dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat 

Indonesia pada umumnya dan masyarakat seluruh Kecamatan Bandungan pada 

khususnya. 

Sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS Kecamatan Bandungan 

menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk dari Tahun 2003-2007 di 

Kecamatan ini. Sensus yang ditinjau dari mata pencaharian penduduk se 

Kecamatan Bandungan, penurunannya sebesar 3878 penduduk. Penurunan ini 

berpengaruh juga terhadap sektor pertanian. Jumlah petani berkurang sebesar 

1.698 (Tahun 2007 jumlah petani sebesar 14.208). keadaan ini semakin 

memperjelas kurangnya ketegasan pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk 

menempatkan tanah persawahan untuk kegunaan yang semestinya. 

 
D. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Bandungan 

Kecamatan Bandungan secara administrasi terdiri dari 10 Desa dengan 

populasi penduduk 50.358 jiwa. Berdasarkan data yang diolah dari BPS 

Kabupaten Semarang, kehidupan masyarakat Kecamatan Bandungan 

menggantungkan hidupnya dari bertani dan berladang sayuran. Hampir dari 60% 

masyarakat Kecamatan Bandungan mengantungkan hidupnya dengan bekerja 

sebagai petani dan buruh tani. 

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam mata pencaharian 

masyarakat Kecamatan Bandungan. Aktivitas pertanian banyak menyerap tenaga 

kerja produktif antara 15-57 tahun. Keadaan ini dilatarbelakangi oleh sebagian 

penduduk yang cenderung menggarap lahan pertanian atau buruh tani karena 
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pekerjaan ini merupakan pekerjaan turun temurun yang telah digeluti selama 

bertahun-tahun. 

Mata pencaharian lain yang digeluti baik penduduk asli maupun pendatang 

yang ada di Kecamatan bandungan selain bekerja sebagai petani pada umumnya 

bekerja pegawai negeri sipil, guru, anggota TNI/POLRI, tukang bangunan dan 

sebagian lainnya begerak dalam bidang jasa, baik sebagai sopir, kernet, pemandu 

wisata, tukang potong rambut, wiraswasta atau pedagang dan lain-lain. 

Para penduduk yang memiliki lahan di sepanjang jalur wisata Bandungan 

pada umumnya membuka toko, warung dan kedai-kedai. Barang yang 

diperdagangkan selain kebutuhan pokok sehari-hari, juga berupa makanan dan 

minuman dan beberapa diantaranya menjual souvenir. Banyak juga penduduk 

yang mempunyai dan bekerja di tempat-tempat hiburan yang merupakan fasilitas 

pendukung wisata Bandungan seperti tempat karaoke dan hotel, villa dan lain-

lain. 

Sektor ekonomi masyarakat Bandungan dipengaruhi juga dari tumbuh dan 

berkembangnya Pasar Tradisional Bandungan. Pasar inilah yang mendongkrak 

ekonomi masyarakat Bandungan dan sekitarnya. Kebutuhan yang harus dipenuhi 

di pasar ini, mendorong para produsen untuk berlomba mencukupi kebutuhan 

pasar tradisional. Tidak hayal banyak warga yang menanam beraneka macam 

sayuran guna memasok kebuatuhan pasar ini. 

Di bidang pariwisata, Kecamatan Bandungan sangat beruntung, karena 

mempunyai keadaan alam yang sangat menarik dan mempunyai suhu yang sangat 

sejuk yang dimana memberikan nilai lebih untuk menjadikan daerah ini tempat 



35 

 

wisata. Daerah wisata ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga tersedia peluang 

pengembangan usaha pariwisata yang cukup baik. Tempat-tempat hiburan 

penunjang pariwisata banyak didirikan di daerah kecamatan Bandungan ini.  

 

E. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Bandungan 

1. Tingkat pendidikan 

Penduduk Kecamatan Bandungan ternyata sangat menyadari arti 

pentingnya pendidikan bagi putra-putrinya. Hal ini dapat diketahui dari 

data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, baik yang telah 

menamatkan pendidikannya mulaidari tingkat Taman Kanak-kanak hingga 

Sarjana. Jenis pendidikan yang ditempuh tidak hanya bertumpu pada 

pendidiakn umum seperti SD, SMP, SMA, Akademik dan Universitas, 

tetapi juga pada jenis pendidikan khususyaitu pondok pesantren, 

madrasah, pendidikan keagamaan dan kursus-kursusketrampilan. Berikut 

ini adalah data penduduk menurut tingkat pendidikan. 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Bandungan Menurut tingkat 
pendidikannya tahun 2007 

 
No Pendidikan 

Umum 
Jumlah Pendidikan Khusus Jumlah 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

TK 
SD 
SMP 
SLTA 
Diploma 
Sarjana 

4.742 
10.682 
9.538 
7.354 
760 
587 

Pondok pesantren 
Madrasah 
Pend. Keagamaan 
S.L.B 
Kursus/Ketrampilan 

98 
547 
196 

- 
145 

Jumlah 33.663 jumlah 986 
Sumber data: Kecamatan Bandungan, Jambu, Bawen Dalam Angka 2007 
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2. Agama 

Walaupun di Kecamatan Bandungan Terdapat kompleks Candi, 

yaitu Candi Gedong Songo yang menurut sejarahnya merupakan 

peninggalan umat Hindu, namun pada saat penelitian ini dilakukan,  

ternyata masyarakat di Kecamatan ini tidak banyak yang menganut agama 

Hindu atau Budha, justru sebagian besar (95,71%) penduduk memeluk 

agama Islam, penduduk yang beragama Kristen terdapat 1,45%, agama 

Khatolik 2,78%, yang menganut agama budh 0,04%, sedangkan yang 

menganut agama hind 0,02%. berikut ini adalah table data tentang 

penduduk menurut agama/ kepercayaan kecamatan Bandungan. 

 
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Bandungan Menurut Agama atau 

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tahun 2007 
 

No Agama atau Kepercayaan Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Islam 
Kristen 
Katholik 
Hindu 
Budha 
Konghucu 

48.231 
732 

1.399 
19 
7 
- 

Jumlah 50.388 
Sumber data: Kecamatan Bandungan Dalam Angka 2007 
 

3. Sistem sosial Masyarakat 

a. Organisasi Sosial masyarakat 

Organisasi sosial kemasyarakatan merupakan suatu keseluruhan 

sisitem yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. 

Dalamkenyataan sehari-hari, organisasi social ini diwujudkan dalam 
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berbagai bentuk kolektif manusia seperti organisasi atau perkumpulan-

perkumpulan yang sifatnya resmi atau tidak resmi. 

Di lingkungan masyarakat Kecamatan Bandungan, organisasi 

sosial yang dimaksudkan diwujudkan dalam berbagai bentuk 

perkumpulanatau organisasi baik formal atau non formal. Organisasi 

yang bersifat formal, yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah 

Kecamatan Atau Desa beserta dengan masyarakat, seperti Badan 

Perwakilan Desa,Lembaga Musyawarah Desa, LKMD, Kader 

pembangunan Desa, Yayasan, Organisasi Politik dan Organisasi 

Profesi. Adapun perkumpulan atau organiasasi yang bersifat tidak 

resmi (non formal) dikelompokkan menurut bidangnya yaitu bidang 

olahraga, kesenian, sosial dan agama 

b. Statifikasi Sosial 

Stratifikasi sosial digunakan untuk menyebut pelapisan dalam 

masyarakat karena masyarakat senantiasa terbagi dalam kelompok-

kelompok sosial yang masing-masing mempunyai tingkatan yang 

berbeda. Hal ini tergantung dari situasi dan kondisi dari Masyarakat 

yang bersangkutan. Selama dalam masyarakat itu ada sesuatu yang 

menjadi dasar alasan atau alasan untuk dihargai, maka system tersebut 

akan muncul. Sesuatu atau alasan yang dipakai sebagai dasar untuk 

dihargai dalam masyarakat bisa karena kekayaannya, keturunannya, 

agama dan peran intelektualnya. 
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Sistem pelapisan atau stratifikasi masyarakat atau status dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu yang diperoleh secara otomatis atau 

didapat sejak  lahir seperti kelas sosial, kebangsawanan, jenis kelamin 

dan yang diperoleh dengan sengaja atau dengan perjuangan, misalnya 

karena pendidikannya menjadikan seseorang sebagai dokter, 

pengacara, guru, ustadz dan sebagainya. Karena profesinya tersebut 

seseorang menjadi naik statusnya di dalam suatu kelompok masyarakat 

tertentu. 

Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan  

Bandungan, bahwa beerdasarkan pengamatan, stratifikasi masyarakat 

Kecamatan Bandungan terbagi dalam tiga kelompok. Pertama, 

kelompok yang terdiri dari elit formal seperti perangkat desa birokrasi 

baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan atau Desa, 

seperti Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun, Sekretaris Desa dan 

sebagainya. Mereka menduduki lapisan atas karena peranannya dalam 

masyarakat yaitu memberikan layanan, misalnya pengurusan KTP, 

sertifikat tanah, surat-surat penting dan sebagainya. Adapun kelompok 

elit non formal yaitu kyai dan ustadz. Dalam kehidupan sehari-hari 

kyai dan ustadz mendapat perlakuan istemewa, ia dihormati 

masyarakat karena perannya memberikan ceramah, petuah dan 

pendidikan agama, ia menanamkan moralyang baik dan petunjuk cara 

bermasyarakat dan bekal hidup kelak di alam setelah kehidupan di 

dunia. Kedua adalah kelompok pegawai negeri, TNI/ POLRI, 
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pedagang kaya pengusaha dan lain-lain, dan ketiga adalah kelompok 

petani kecil, buruh industry, pedagang pasar dan rakyat kebanyakan. 

Hal yang menarik dari kelompok ini adalah adanya kebersamaan dan 

rasa solidaritas yang tinggi antar warga masyarakat, misalnya dalam 

hal gotong royong, bersih desa, perkawinan, kematian dan sebagainya 

tanpa diminta mereka dengan sukarelamembantu tanpa mengharapkan 

imbalan. 

c. Hubungan sosial 

Hubungan sosial merupakan suatu jaringan yang terwujud 

karena interaksi antar indivi-individu atau warga, maupun antar 

kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam kenyataaan sehari-hari 

hubungan sosial ini diwujudkan dalam tindakan nyata aggota 

masyarakat yang saling bertegur sapa, berbicara maupun bekerja  sama 

dalam suatu kelompok kerja atau aktivitas tertentu. Hubungan sosial 

semacam ini dapat disebut hubungan sosial yang serasi dan selaras 

selaras dalam masyarakat. Keadaan seperti inilah yang selalu 

diingankan oleh suatu anggota masyarakat. Pola hubungan sosial yang 

berjalan tidak selalu berjalan serasi dan selaras. Kadang-kadang terjadi 

kontradiksi atau benturan-benturan yang dipicu oleh kepentingan dan 

keinginan-keinginan masing-masing pihak. 

Kecamatan Bandungan merupakan Kecamatan yang 

penduduknya mayoritas petani. Hampir setiap hari mereka 

mengolahlahan lahan pertanian masing-masing dari pagi hingga 
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menjelang petang. Waktu istirahat siang antara pukul 12.00 WIB 

hingga pukul 14.00 WIB dan waktu istirahat panjang antara pukul 

17.00 WIB hingga menjelang subuh pukul 04.00 WIB. Sisa waktu 

yang begitu banyak itu digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

ibadah, mencari hiburan (menonton TV, olah raga, kesenian, kumpulan 

warga dan sebagainya). Dengan kesibukan seperti itulah jarang sekali 

terjdi benturan-benturan diantara sesame warga. Meskipun demikian 

tidak berarti tanpa terjadinya konflik. Hal itu merupakan proses alami 

yang selalu terjadi di manapun dan oleh siapapun baik konflik kecil 

maupun konflik besar. Konflik kecil jika terjadi pertengkaran mulut 

(Jawa: padu) dan tidak menimbulkan kerugian yang berarti, dan 

konflik besar jika terjadi pertengkaran fisik hingga menyababkan luka, 

atau kerugian material (harta) bahkan mungkin sampai pada hilangnya 

nyawa. Namun dalam sembilan tahun terakhir ini di Kecamatan 

Bandungan belum pernah terjadi konflik besar apalagi sampai terjadi 

pembunuhan. 

Interaksi antara penduduk asli dan pendatang cukup baik. 

Jalinan hubungan yang cukup baik ini tampak dalam berbagai kegiatan 

kemasyarakatan seperti dalam kegiatan keagamaan, adat desa, 

olahraga, kesenian maupun kegiatan ekonomi. Melalui jalur-jalur 

kegiatan itulah masyrakat Kecamatan Bandungan memeperlihatkan 

bahwa hubungan social yang terjalin diantara mereka cukup baik. 
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4. Adat dan Budaya 

Mayoritas penduduk Kecamatan Bandungan merupakan pemeluk 

agama Islam, sehingga kebudayaaan yang lahir dan tumbuh merupakan 

cerminan aktualisasi yang dipengaruhi oleh budaya islami. Kegiatan 

penduduk yang berhubungan dengan adat dan budaya masyarakat dapat 

diketahui dari segi keagamaan, adat desa, olah raga dan kesenian. Dalam 

kegiatan keagamaan diwujudkan dalam kelompok pengajian, takmir 

masjid, majelis taklim, ceramah-ceramah agama dan sebagainya. Dalam 

kegiatan adat desa diwujudkan ketika ada acara suronan,  bersih desa dan 

bersih kubur (dangir), sedekah bumi, kenduren, peringatan hati-hari 

bersejarah misalnya syukuran menjelang peringatan hari kemerdekaan 

Republik Indonesia, mengarak pengantin dan lain-lain. Dalam kegiatan 

olah raga diwujudkan dalam kegiatan sepak bola, bola voli, tenis meja, 

catur dan lain-lain termasuk Gugus Depan (Gudep) pramuka oleh siswa 

SD dan SMP. Kegiatan olahraga ini tampak ramai terutama dalam rangka 

menyambut peringatan 17 Agustus dan diadakannya PORCAM (Pekan 

Olah Raga tingkat Kecamatan). Dalam kegiatan kesenian diwujudkan 

dengan kegiatan pertunjukan: kosidah, band, karawitan, Orkes Melayu 

(dangdut) dan kesenian tradisional seperti: jatilan, kuda lumping dan lain-

lain. 
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BAB III 

PERKEMBANGAN PASAR TRADISIONAL 

BANDUNGAN 

 

A. Faktor-Faktor Penyebab Pasar Bandungan Sebagai Pasar 

Wisata Dan Pasar Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari 

Masyarakat Bandungan. 

Kabupaten Semarang sebagai wilayah agropolitan pertama di Jawa 

Tengah memiliki potensi sektor pertanian yang sangat besar. Keadaan ini 

ditunjukkan dengan luas lahan di Kabupaten Semarang sebesar 73,88% yang 

digunakan untuk usaha pertanian. Potensi ini didukung oleh kelengkapan sarana 

penunjang untuk menggerakkan sektor agrobisnis seperti Terminal Agrobisnis di 

Desa  Jetis, perluasan pasar sayur-mayur Jimbaran, laboratorium sayur maupun 

buah-buahan di Bandungan, dan modernisasi alat-alat pertanian. Keunggulan 

lainnya adalah dalam produk sayur-sayuran dan buah-buahan. Peranan sektor 

pertanian sebagai sektor unggulan seperti yang terdapat di Kabupaten Semarang 

merupakan syarat utama dalam membentuk sebuah wilayah agropolitan. Salah 

satu wilayah penghasil komoditas pertanian Kabupaten Semarang yang cukup 

signifikan terdapat di wilayah Bandungan (http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan 

Bandungan). 

Perkembangan sentra pertanian Bandungan diharapkan mampu 

memberikan kontribusi pada upaya penerapan agropolitan. Sektor pertanian 
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pangan ini dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu masyarakat. 

Kemampuan ini didukung oleh adanya sarana prasarana pendukung pertanian, 

kemampuan inovasi terhadap produk pertanian, dan sistem transportasi memadai 

yang ada di Bandungan. Sektor pertanian pangan  inilah yang merupakan sektor 

unggulan yang ada di wilayah Bandungan.  

 Kondisi alam Bandungan yang sebagian berupa pegunungan dengan 

udara yang sejuk dan pemandangan yang indah menjadikan Bandungan sebagai 

salah satu andalan wisata alam di Kabupaten Semarang. Wisata Bandungan 

menyajikan wisata alam, hiburan, kuliner dll. Bandungan juga didukung potensi 

wisata disekitarnya seperti Candi Gedong Songo dan mata air Umbul Sidomukti, 

dengan keadaan ini semakin membuat daerah Bandungan ini ramai akan 

kedatangan para wisatawan yang ingin berlibur. Kondisi alam Bandungan yang 

nyaman inilah yang menyebabkan Bandungan sangat cocok untuk dijadikan 

tempat peristirahatan, melepaskan penatnya kesibukan dan untuk sarana hiburan. 

Melihat kondisi alam Bandungan yang berpotensi menghasilkan berbagai 

macam kebutuhan masyarakat khususnya sektor pertanian, dan berbagai hasil 

pertanian itu didistribusikan tidak jauh dari Bandungan itu sendiri. Pasar 

Tradisional Bandungan merupakan salah satu tempat distribusi hasil pertanian 

yang ada di Bandungan. Pasar Tradisional Bandungan ini pun berubah fungsi 

tidak hanya sebagai pasar tradisional saja. Sejalan dengan hal itu, Bandungan 

yang menjadi pusat andalan wisata di Kabupaten Semarang mendorong 

terciptanya Pasar Tradisional Bandungan sebagai pasar wisata yang tidak hanya 
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sebagai pasar pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja tetapi juga menyediakan 

oleh-oleh khas dari daerah wisata Bandungan. 

Letak Pasar Tradisional Bandungan yang berada di daerah dataran tinggi 

mengakibatan pasar ini memiliki suhu udara yang sejuk. Pasar Tradisional 

Bandungan ini  menawarkan sensasi lain dari pasar-pasar tradisional pada 

umumnya, dengan terdapatnya pasar tradisional dengan pusat oleh-oleh disertai 

dengan udara yang sejuk. 

Barang-barang yang diperjual-belikan di Pasar Tradisional Bandungan 

merupakan barang-barang kebutuhan primer seperti sayur-sayuran dan buah-

buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang dijual di Pasar Tradisional 

Bandungan adalah sayur-sayuran dan buah-buahan yang masih segar. Letak 

perkebunan dan lahan pertanian yang tidak jauh dari Pasar tradisional Bandungan 

ini memudahkan para petani untuk dapat memasarkan produk pertaniannya 

langsung ke Pasar Tradisional Bandungan, hal ini menyebabkan kesegaran sayur-

sayuran dan buah-buahan yang diperdagangkan tetap terjaga kesegarannya. 

Letak Pasar Tradisional Bandungan sangat strategis. Pasar ini terletak 

diantara 3 jalur utama, yaitu jalur alternatif Semarang-Temanggung, jalur 

Alternatif Ambarawa-Boja, Kendal dan jalur Wisata Bandungan. Terdapat 2 pintu 

utama untuk menuju Pasar Tradisional Bandungan, yaitu dari Ungaran dan 

Ambarawa. 

Potensi alam Bandungan sebagai objek wisata dan didukung oleh letak 

Pasar Tradisional Bandungan yang sangat strategis ditunjang dengan barang-

barang komoditas perdagangan yang segar inilah yang mendorong Pasar 
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Tradisional Bandungan tidak hanya sebagai pasar pemenuh kebutuhan sehari-hari 

tetapi juga sebagai pasar wisata, dimana di dalam Pasar Tradisional Bandungan 

ini tidak hanya menyediakan barang kebetuhan sehari-hari tetapi juga 

menyediakan oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Bandungan. Keadaan 

ini menyebabkan intensitas penjualan terhadap barang kebutuhan primer dan pusat 

oleh-oleh Bandungan di pasar ini tinggi. 

 
B. Kondisi Pasar Tradisional Bandungan Sebelum Tahun 1998 

Pasar Tradisional Bandungan terletak di Kelurahan Bandungan, 

Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Pasar Tradisional Tradisional 

Bandungan ini berbatasan dengan: sebelah utara Kantor Kecamatan Bandungan 

dan villa-villa milik Warga. Sebelah Timur berbatasan dengan Taman Rekreasi 

Bandungan Indah, dan Perumahan Warga. Sebelah Selatan berbatasan dengan 

jalan raya Bandungan. Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan warga 

dusun junggul. 

Menurut Nastiti, kelebihan produksi setelah kebutuhan sendiri terpenuhi 

memerlukan tempat pengaliran untuk dijual. Pemenuhan kebutuhan akan barang-

barang juga memerlukan tempat yang praktis untuk mendapatkan barang-barang, 

baik dengan menukar atau membeli. Adanya kebutuhan-kebutuhan inilah yang 

mendorong munculnya tempat berdagang yang disebut pasar (Nastiti, 2003: 60). 

Alasan itulah yang mungkin ada dalam benak masyarakat Kecamatan 

Bandungan sehingga mereka merasa perlu merealisasikan pembangunan pasar 

desa di Kecamatan Bandungan pada waktu itu. Pembangunan pasar Tradisional 

tidak lepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat kecamatan Bandungan setempat. 
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Keadaan geografis kecamatan Bandungan yang berada pada daerah dataran tinggi 

menyebabkan suburnya tanah yang ada di kecamatan Bandungan. Keadaan tanah 

yang subur menyebabkan melimpahnya hasil pertanian yang dihasilkan dari 

daerah kecamatan Bandungan. 

Pembangunan pasar desa ini tidak diketahui secara pasti kapan mulai ada, 

tetapi dari keterangan penduduk sekitar, bahwa Pasar Tradisional Bandungan 

sudah ada sekitar tahun 1900-an. Pembangunan pasar desa ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat waktu itu (Mx Sumardi, 

Wawancara. 19-2-2010). 

Munculnya pasar Bandungan juga tidak terlepas dari interaksi sosial 

ekonomi masyarakat di sekitar Kecamatan Bandungan itu sendiri. Dari interaksi 

inilah muncul pusat perekonomian dan ruang publik bagi masyarakat. Potensi 

Pasar Tradisional Bandungan dewasa ini, memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap masyarakat Kecamatan Bandungan. Pengaruh ini tentu tidak serta merta 

ada begitu saja, namun telah terbangun jauh sebelum pasar ini mengalami krisis 

sekalipun. Berbicara mengenai kondisi pasar sebelum krisis, Pasar Tradisional 

Bandungan berkembang melalui sektor sayur-mayurnya. Sebenarnya terdapat 

bermacam-macam jenis barang yang diperdagangkan, namun bidang ini yang 

dirasa paling menonjol dalam perkembangannya. Dalam perkembangannya, pasar 

tradisional Bandungan semakin berkembang kearah yang lebih baik, hal ini 

dikarenakan barang-barang hasil bumi yang di jual di daerah Kecamatan 

Bandungan itu sendiri sangat melimpah yang didukung oleh keadaan sumber daya 

alam yang sangat baik. Dengan semakin berkembangnya pasar tradisional 
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Kecamatan Bandungan mengakibatkan banyak pula pedagang dari luar daerah 

yang mencari peruntungan di pasar Bandungan ini. Faktor ini juga merupakan 

salah satu faktor  pendorong semakin besarnya pasar tradisional Bandungan. 

Dengan semakin banyaknya orang yang berkecimpung di Pasar Tradisional 

Bandungan maka banyak pula orang yang mengenal pasar ini melalui informasi 

mulut kemulut. Hal ini menyebabkan Pasar Tradisional Bandungan semakin 

banyak dikunjungi, kunjungan masyarakat di sekitar pasar maupun luar wilayah 

Kecamatan Bandungan menyebabkan semakin banyak arus barang, jasa dan 

manusia yang mengalir keluar masuk pasar tradisional Bandungan sehingga Pasar 

Tradisional Bandungan lebih cepat berkembang. 

Secara fisik, kondisi Pasar Tradisional Bandungan pada tahun 1998 

terlihat belum tertata dengan rapi. Persebaran para pedagang yang berada 

dipinggiran jalan protokol sering menyebabkan kemacetan di waktu-waktu 

tertentu. Pasar Tradisional Bandungan mempunyai bentuk fisik yang hampir sama 

dengan pasar-pasar tradisional pada umumnya. Kawasan Pasar Tradisional 

Bandungan ini terbagi dalam dua wilayah, yaitu pasar yang berada di kiri jalan 

dan bagian pasar yang berada di kanan jalan. Luas Pasar Tradisional Bandungan 

adalah 2.800 m², yang meliputi Pasar yang berada di sisi kanan jalan dengan luas 

1.800 m² dan pasar yang berada di sisi kiri jalan dengan luas 1.000 m². Pasar 

Tradisional Bandungan terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama yaitu 

bagian kios-kios atau los-los yang terdapat didalam Pasar  Tradisional Bandungan 

dan bagian yang kedua adalah kios-kios yang berada diluar kompleks Pasar 

tradisional Bandungan yang sebagian besar terdiri dari para pedagang kaki lima. 
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Gambar 1. Bentuk Los Pasar Tradisional Bandungan 
Sumber: Kantor Pasar Bandungan 

 

Bagian pertama pasar bandungan ini mempunyai 2 bagian yang terpisah 

oleh jalan raya. Bagian pertama mempunyai pola bangunan seperti hurur “I” yang 

terdiri dari 3 lajur utama. Bentuk bangunan dari pasar ini tidak jauh berbeda 

dengan pasar-pasar trdisional pada umumnya, batas-batas dari setiap los hampir 

tidak terlihat jelas karena hanya dibatasi oleh papan penyekat bawah yang tidak 

cukup tinggi. Setiap los di dalam pasar bangunan ini hanya memiliki luas 

bangunan 2x2 m². Pedagang yang berada di dalam pasar tradsional Bandungan ini 

kebanyakan adalah para pedagang kebetuhan sehari-hari dan pedagang sayur-

sayuran saja. 

Bagian kedua dari Pasar Tradisional Bandungan yaitu bagian yang 

terletak di luar kompleks pasar. Bentuk atau pola fisik dari pedagang ini adalah 

mengikuti jalur atau berada di sepanjang pinggir jalan. Pedagang yang berada di 

bagian ini terdiri dari berbagai macam model pedagang. Diantaranya adalah para 

pedagang kaki lima, para pedagang kios-kios kelontong, para pedagang buah-
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buahan khas bandungan dan para pedagang penjual tanaman-tanaman hias. Para 

pedagang kaki lima ini letaknya berada di sepanjang jalan ataupun trotoar-trotoar 

jalan. Mereka biasanya mempunyai lapak-lapak yang berukuran 1x1,5 M², 

sedangkan pedagang yang berada di luar kompleks dan mempunyai kios 

umumnya adalah para penduduk asli yang menggunakan rumah mereka sebagai 

kios. 

Pembagian los di pasar Bandungan satu sama lain berbeda, tergantung 

dengan letak kios tersebut. Apabila letak kios tersebut berada di tempat yang 

sangat stategis dan mudah di jangkau oleh para pembeli maka biaya sewa 

terhadap pemerintah agak sedikit mahal, sedangkan biaya sewa untuk kios yang 

berada agak ke dalam atau sedikit tersembunyi maka biayanya sedikit lebih 

murah. Berbeda lagi dengan biaya sewa kios para pedagang kaki lima yang berada 

di sepanjang pinggir jalan dan berada di luar kompleks Pasar Tradisional 

Bandungan (Mx Sumardi, Wawancara. 3-12-2010). Besarnya pajak retribusi 

pedagang dapat dilihat pada tabel 9 berikut. 

 
Tabel 5. Besarnya Pembayaran Retribusi Pedagang Pasar Tradisional Bandungan Per Hari 
 

No  Jenis Los  Tahun 
1995 1996  1998

1  Pedagang besar  Rp. 600 Rp. 800  Rp. 1.000
2  Pedagang kecil  Rp. 300 Rp. 350  Rp. 500
3  Pedagang kaki lima Rp. 500 Rp. 500  Rp. 700

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa Pasar Tradisional Bandungan 

mempunyai perbedaan dengan pasar-pasar tradisional lainnya. Perbedaan itu dapat 

dilihat berdasarkan dari jumlah besarnya pembayaran retribusi pedagang. 

Pedagang kaki lima pada Pasar Tradisional Bandungan memberikan retribusi 
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pembayaran yang lebih besar dibandingkan dengan pedagang pasar yang berada 

di dalam kompleks pasar tradisional Bandungan. Kondisi ini terjadi dikarenakan 

pedagang kaki lima Pasar Tradisional Bandungan mempunyai omset yang lebih 

baik dibanding pedagang-pedagang kecil yang berada di dalam komplek pasar. 

Para wisatawan biasanya berbelanja kepada para pedagang kaki lima Pasar 

Tradisional Bandungan, keadaan ini menyebabkan omset yang didapat Pasar 

Tradisional Bandungan lebih besar. 

Di dalam pasar Tradisional Bandungan terdapat berbagai jenis pedagang, 

namun secara keseluruhan dapat digolongkan dalam dua macam yaitu: pertama, 

pedagang yang berada didalam Pasar Tradisional Bandungan yang kebanyakan 

adalah para pedagang sayuran dan para pedagang kebutuhan sehari-hari; kedua 

adalah para pedagang yang berada diluar komplek Pasar Tradisional Bandungan 

yang termasuk dalam pedagang kaki lima seperti pedagang buah-buahan, 

pedagang kelontong dan para pedagang tanaman hias. Adapun rincian jumlah 

pedagang yang ada di Pasar Tradisional Bandungan adalah sebagai berikut  

 
Tabel 6. Jumlah dan Jenis Pedagang Pasar Tradisional Bandungan. 
 

NO JENIS PEDAGANG JUMLAH PEDAGANG 
1996 1998 

1 Pedagang sayuran 45 59 
2 Pedagang buah-buahan 11 19 
3 Pedagang tanaman hias 7 9 
4 Pedagang kebutuhan sehari –hari  24 36 
5 Pedagang kelontong 12 14 

Jumlah 99 137 
Sumber: Kantor Pasar Tradisional Bandungan. 
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Berdasarkan tabel 6 jumlah pedagang-pedagang yang terdaftar di Pasar 

Tradisional Bandungan Tahun 1998 berjumlah sekitar 137 orang. Pedagang yang 

berada didalam komplek pasar tradisional Bandungan yang terdiri dari pedagang 

sayur-sayuran dan pedagang kebutuhan sehari-hari  berjumlah 95, sedangkan 

jumlah pedagang kaki lima yang terdiri dari pedagang buah-buahan, pedagang 

tanaman hias dan pedagang kelontong berjumlah 42 orang. Luas pasar tradisonal 

yang hanya 2.800 m² dan sedikitnya lahan untuk para pedagang kaki lima 

sedagkan Pasar Tradisional Bandungan ini harus menampung 42 pedagang kaki 

lima menjadikan banyak Pedagang di pasar Bandungan banyak yang 

menggunakan badan jalan untuk menumpuk sayuran dalam jumlah yang banyak. 

Belum adanya tempat khusus untuk para pedagang kaki lima ini 

menjadikan para pedagang yang membuka lapaknya masih semrawut, hal ini juga 

menjadi salah satu penyebab kesemrawutan Pasar Tradisional Bandungan ini. 

Sempitnya kondisi jalan, dan kurangnya lahan parkir bagi para wisatawan juga 

menjadi penyebab utama kesemrawutan Pasar Tradisional Bandungan. 

Kesemrawutan pasar bertambah lagi dengan adanya kendaraan pengangkut 

Barang yang ikut mangkal di sepanjang jalan Pasar Tradisional Bandungan. 
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Gambar 2. Kesemrawutan Pedagang Kaki lima tahun 1998 
Sumber: Kantor Pasar Bandungan 

 

Hampir setiap hari banyak pengunjung yang datang di kawasan Objek 

Bandungan. Jumlah pengunjung mengalami lonjakan ketika hari Sabtu, 

Minggu dan hari-hari libur. Setiap Sabtu, Minggu dan hari-hari libur 

pengunjung tumpah ruah di seputaran Pasar Tradisional Bandungan sehingga 

menyebabkan jalanan ini  macet. Kemacetan ini semakin bertambah parah 

ketika ada bus yang masuk ke kawasan Bandungan. 

Banyaknya objek wisata yang berada di Kecamatan Bandungan 

menyebabkan banyaknya wisatawan yang datang ke kecamatan ini, hal ini 

secara tidak langsung menyebabkan banyaknya pengunjung yang datang ke 

pasar ini untuk mencari oleh-oleh. Pasar Tradisional Bandungan ini tidak 

hanya menyediakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari tetapi juga 

menyediakan oleh-oleh khas yang berasal dari daerah Kecamatan Bandungan. 
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C. Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan Tahun 1998-

2007 

1. Dampak krisis moneter terhadap kegiatan perekomoian pasar 

tradisional Bandungan 

Para pelaku perekonomian di Pasar Tradisional Bandungan sempat 

mengalami masa-masa sulit pada saat krisis ekonomi ini. Pada Pasar 

Tradisional Bandungan, dampak krisis ekonomi sangat terasa seiring 

dengan semakin tingginya harga kebutuhan masyarakat, yang secara 

otomatis akan diiringi dengan kenaikan harga beberapa kebutuhan penting 

lain. Harga merupakan komponen terpenting dari berlangsungnya suatu 

transaksi di dalam pasar tradisional itu sendiri. Krisis ekonomi 

menyebabkan omset penjualan Wisatawan yang berkunjung ke Objek 

wisata Bandungan mengalami penurunan, secara tidak langsung hal ini 

mengakibatkan sedikitnya para wisatawan yang akan berbelanja atau 

mencari oleh-oleh di Pasar Tradisional ini. Para penjual di Pasar 

Tradasional ini mengalami penurunan daya beli hampir mencapai 40%. 

“Pada saat krisis moneter itu saya mengalami penurunan 
penghasilan yang cukup lumayan, para pembeli saja juga 
mengalami penurunan, para wisatawan yang datang kesini saja 
tidak seramai biasanya seperti sebelum krisis moneter, gimana 
tidak turun pendapatan saya” (Sumiyati, Wawancara. 3-12-2010). 

 

Krisis moneter ini juga berdampak pada roda perekonomian dan 

aktivitas perdagangan yang terjadi di Pasar Tradisional Bandungan. Harga-

harga melonjak tinggi, hal ini mengakibatkan para pembeli untuk berfikir 
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ulang pada saat mereka berbelanja, para wisatawan juga tidak seperti 

biasanya apabila membeli oleh-oleh. Sebelum terjadi krisis perekonomian 

ini para wisatawan sering membeli oleh-oleh dalam jumlah yang besar, 

tetapi dengan adanya krisis moneter ini agaknya sedikit menurunkan niat 

para wisatawan untuk membeli oleh-oleh seperti pada saat sebelum krisis 

moneter 1998.  

“Para wisatawan yang berbelanja juga tidak seperti biasanya, 
biasanya mereka kalau berbelanja biasanya dalam jumlah banyak, 
pada saat itu berbelanja tapi dengan jumlah yang lumayan sedikit” 
(Sumiyati, Wawancara. 3-12-2010). 

 
 

Adanya krisis ekonomi yang menyebabkan penurunan omset 

pendapatan para pedagang di Pasar Tradisional Bandunagan, maka para 

pedagang tidak dapat tinggal diam. Apabila keadaan ini dibiarkan berlarut-

larut tanpa ada tindakan dari para pelaku ekonomi Pasar Tradisional 

Bandungan maka akan semakin mempersulit ekonomi mereka. Para 

pedagang di Pasar tradisonal Bandungan ini kemudian melakukan hal-hal 

ataupun inovasi-inovasi yang bertujuan untuk menghidupkan kembali roda 

perekonomian mereka yang sempat lesu. Pedagang di Pasar Tradisional 

Bandungan terpaksa mengurangi volume barang yang akan mereka jual 

dan mengurangi besarnya jumlah keuntungan yang mereka peroleh. 

Seperti yang diungkapkan oleh Sri Rohartati, salah satu pedagang di Pasar 

Tradisional Bandungan. 

“para pedagang disini termasuk saya terpaksa mengurangi besarnya 
keuntungan, tujuan kami melakukan tindakan ini adalah untuk 
menarik minat para pembeli untuk membeli barang kebutuhan 
seperti biasanya seperti sebelum krisis. Harapannya para wisatawan 
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yang datang akhirnya dapat memborong oleh-oleh seperti 
biasanya” (wawancara, Sri Rohartati. 3-12-2010). 

 
 

Dengan mengurangi keuntungan dari setiap barang yang mereka 

jual di Pasar Tradisional Bandungan ini para pedagang berharap para 

pembeli dapat membeli barang dagangan mereka seperti hari-hari biasanya 

sebelum terjadi krisis moneter pada tahun 1998 itu, baik pembeli yang 

ingin membeli barang kebutuhan sehari-hari maupun para wisatawan yang 

ingin membeli buah tangan. Dengan begitu para pedagang dapat 

membangkitkan kembali geliat perekonomian di pasar tradisional 

Bandungan dan dapat berjalan lancar lagi seperti dulu, dengan demikian 

Pasar Tradisional Bandungan dapat tetap menjadi pusat perekonomian 

warga dan mampu menjadi pasar pusat oleh-oleh khas wisata Bandungan 

bagi para wisatawan yang berkunjung ke Bandungan. 

2. Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan Setelah Krisis Moneter 

Pasar Tradisional Bandungan sempat terpuruk akibat adanya krisis 

ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia. Keterpurukan ini terlihat 

dari menurunnya jumlah pengunjung Pasar Tradisional Bandungan. 

Sebenarnya tidak hanya Pasar Tradsional Bandungan yang terkena imbas 

dari krisis ekonomi, hampir semua aspek ekonomi di Indonesia juga 

terkena imbas krisis ekonomi ini. Kasus ini menjadikan keprihatinan para 

pedagang Pasar Tradisional Bandungan, sehingga didalam asosiasi para 

pedagang Pasar tradisional bandungan dibahas masalah krisis ekonomi 

uang melanda mereka. Musyawarah ini menemui titik temu dalam 
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mengatasi krisis, berupa penurunan keuntungan yang mereka ambil. Rata-

rata penurunan keuntungan para pedagang ini sebesar 30%. Alasan ini 

dimaksudkan untuk tetap menjaga dan mempertahankan jumlah pembeli 

Pasar Tradisional Bandungan (wawancara, Tukinah. 2-2-2011). 

Mekanisme yang dilakukan para pedagang Pasar Tradisional 

Bandungan dalam mengatasi krisis ekonomi berbuah manis. Terbukti pada 

akhir tahun 1999 kondisi perekonomian Pasar Tradisional Bandungan 

kembali stabil. Pasca krisis ekonomi, Pasar Tradisional Bandungan 

mengalami kenaikan pengunjung pasar. Keadaan ini dipengaruhi oleh 

peningkatan objek wisata yang ada di Kecamatan Bandungan. Hubungan 

antara objek pariwisata yang ada di Kecamatan Bandungan dengan pasar 

dapat dilihat dari jumlah pengunjung objek wisata yang ada di Kecamatan 

Bandungan. Semakin banyak jumlah pengunjung objek wisata yang ada di 

kecamatan bandungan maka semakin banyak pula wisatawan yang 

mengunjungi pasar tradsional bandungan untuk membeli buah tangan. 

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini. 

 
Tabel 7. Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kecamatan Bandungan rata-

rata per bulan dalam 1 tahun. 
 

No Objek Wisata Jumlah Pengunjung 
1998 2000 2003 2007 

1 Taman Rekreasi Bandungan 
Indah 

4.756 6.675 8.324 10.445 

2 Candi Gedong Songo 7.607 8.970 10.987 12.665 

Sumber: Dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Semarang. 
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Berdasarkan tabel 5 menunjukkan perkembangan jumlah 

pengunjung pada objek wisata Kecamatan Bandungan. Kedua objek ini 

dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 jumlah 

pengunjung kedua objek wisata tersebut sebanyak 24.465 orang. Dapat 

dikatakan hampir 75% dari total pengunjung objek wisata di Kecamatan 

Bandungan, datang mengunjungi Pasar Tradisional Bandungan guna 

membeli oleh-oleh khas Bandungan.  

Secara fisik, Pasar Tradisional Bandungan tidak begitu banyak 

mengalami perubahan. Penataan pedagang pasar Tradisional Bandungan 

menjadi prioritas utama, baik pedagang yang berada di dalam Pasar 

Tradisional Bandungan maupun para pedagang kaki lima yang berada di 

luar pasar dan menempati kios-kios yang berada di sepanjang jalan, seperti 

para pedagang kelontong, pedagang makanan, pedagang buah-buahan 

maupun para pedagang tanaman hias. Dengan adanya lonjakan ini, maka 

menambah kesemrawutan Objek wisata Bandungan. Pada tahun 2001 

pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani kasus kesemrawutan 

Pasar Tradisional Bandungan. Pemerintah melakukan kebijakan dengan 

membangun Sub Terminal Agribisnis Jetis yang letaknya tidak jauh dari 

Pasar Tradisional Bandungan. Pembangungan Sub Terminal Agribisnis 

Jetis mempunyai maksud agar terdapatnya sentra pasar untuk jenis 

sayuran, buah-buahan dan bunga yang ada di Jawa Tengah. Tetapi 

pembangungan Sub terminal Agribisnis Jetis ini tidak lantas membuat 

sepinya kunjungan Pasar Tradisional Bandungan. Pemerintah tidak 
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menghilangkan peran Pasar Tradisional Bandungan sebagai pasar wisata 

dan pasar pemenuhan kebutuhan Kebutuhan Sehari-hari yang 

diperuntukkan bagi para wisatawan dan para warga sekitar. 

Sub Terminal Agribisnis ini mempunyai skala yang cukup besar, 

jadi kalaupun berbelanja di Pasar ini maka kita harus dalam jumlah yang 

besar pula. Kebijakan inilah yang membuat Pasar Tradisional Bandungan 

tetap bertahan dan menjadi tujuan para wisatawan dan penduduk sekitar. 

Dalam perkembangannya, Pasar Tradisional Bandungan semakin 

berkembang kearah yang lebih baik, hal ini dikarenakan barang-barang 

hasil bumi yang di jual di daerah Kecamatan Bandungan itu sendiri sangat 

melimpah yang didukung oleh keadaan sumber daya alam yang sangat 

baik. Dengan semakin berkembangnya Pasar Tradisional Kecamatan 

Bandungan mengakibatkan banyak pula pedagang dari luar daerah yang 

mencari peruntungan di pasar Bandungan ini. Faktor ini merupakan salah 

satu pendorong semakin besarnya Pasar Tradisional Bandungan. Semakin 

banyaknya orang yang berkecimpung di pasar tradisional Bandungan maka 

banyak pula orang yang mengenal pasar ini melalui informasi mulut ke 

mulut. Hal ini menyebabkan Pasar Tradisional Bandungan semakin 

banyak dikunjungi, kunjungan masyarakat di sekitar pasar maupun 

masyarakat yang dari luar wilayah Kecamatan Bandungan menyebabkan 

semakin banyak arus barang, jasa dan manusia yang mengalir keluar 

masuk pasar sehingga Pasar Tradisional Bandungan lebih cepat 

berkembang. 
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D. Arus Barang Dan Jasa Di Pasar Tradisional Bandungan 

Ciri khas pasar dilihat dari sudut arus barang dan jasa adalah barang 

yang diperjualbelikan (Geertz, 1977: 3). Barang yang diperjualbelikan di Pasar 

Tradisional Bandungan pada umumnya adalah oleh-oleh khas Bandungan dan 

barang-barang kebutuhan sehari-hari. Oleh-oleh tersebut berupa sayur-

sayuran, buah-buahan serta tanaman (bunga) hias khas Bandungan. Barang-

barang yang masuk kedalam Pasar Tradisional Bandungan berasal dari 

berbagai daerah yang cukup bervariasi. Barang yang datang dari sekitar Pasar 

Tradisonal Bandungan berasal dari hasil produksi pertanian, hasil produksi 

rumah tangga dan hasil produksi industri. 

Maju mundurnya suatu pasar tergantung pada gerak roda ekonomi pasar 

itu sendiri. Penggerak ekonomi itu antara lain pedagang. Pedagang berperan 

sebagai penjual dan pembeli dalam rangka mempersiapkan barang kebutuhan 

konsumen. Konsumen berhadapan langsung dengan pedagang yang memiliki los 

ataupun ruko. Penjual mengharapkan barang yang dijual agar cepat laku, 

sebaliknya bagi pembeli ingin memiliki barang yang ia butuhkan. Adanya barang 

dalam pasar karena adanya permintaan dan penawaran. Untuk memperoleh 

barang tersebut bisa terjadi dibeli sendiri oleh pedagang atau melalui pedagang 

keliling, bahkan ada yang dibuat dalam pasar (Majid, 1988: 321). 

1. Barang Produksi Dalam Pasar 

Barang-barang yang diperjualkan didalam Pasar Tradisional 

Bandungan pada umumnya merupakan barang-barang hasil produksi 

pertanian yang berasal dari alam. Barang hasil pertanian ini antara lain 
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sayur-mayur, buah-buahan serta tanaman hias. Barang-barang tersebut 

selain berasal dari hasil pertanian masyarakat setempat ternyata juga 

berasal dari daerah luar Kecamatan Bandungan, bahkan ada pula yang 

berasal dari daerah luar Kabupaten Semarang dimana daerah-daerah 

tersebut merupakan daerah yang sangat cocok sebagai daerah penghasil 

sayur-sayuran serta buah-buahan. Daerah dari luar Kecamatan 

Bandungan yang menjadi pemasok sayur-sayuran, buah-buahan serta 

tanaman hias adalah Kecamatan Sumowono, Kecamatan Jambu dan 

Kecamatan Ambarawa, sedangkan pemasok dari luar kabupaten berasal 

dari daerah Dieng, Wonosobo serta berasal dari Kopeng Salatiga 

(wawancara, Sri Rohartati. 30-01-2011). 

Jalur perdagangan sayur-sayuran, buah-buahan maupun tanaman 

hias di Pasar Tradisional Bandungan tidak ditampung oleh tengkulak 

terlebih dahulu. Barang-barang dagangan ini diperoleh langsung dari para 

petani (produsen). Para tengkulak sebenarnya juga ada didalam Pasar 

Tradisional Bandungan, akan tertapi para pedagang lebih suka membeli 

langsung dari para petani (produsen). Tujuannya agar mendapatkan 

barang yang segar dan mendapatkan harga yang lebih murah. 

Tengkulak tumbuh subur kaitannya dengan barang kelontong. 

Tidak mungkin para konsumen akan membeli langsung kepada pabrik, 

untuk mendapatkan barang dagangan kelontong tersebut konsumen  

membutuhkan jasa para pengepul yang disalurkan melalui para pedagang 

kolontong.  
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Ada pula hasil produksi dalam pasar selain barang dagangan yang 

datang dari luar, yaitu barang yang dibuat dalam pasar, seperti makanan 

dan minuman serta barang-barang lainnya yang berhubungan dengan 

kebutuhan masyarakat. sehingga dapat dikatakan bahwa barang produksi 

dalam pasar seperti halnya makanan dan minuman dibuat dan dipasarkan 

dalam pasar. 

Pedagang nasi atau warung makan di pasar Tradisional Bandungan 

sekaligus menjual minuman, kesemuanya itu dibuat sendiri. Tenaga 

kerjanya biasanya adalah keluarga sendiri, namun ada juga yang tenaga 

kerjanya bukan keluarga tetapi biasanya masih saudara. 

“Saya membuka warung makan berjualan nasi rames dan soto. 
Saya memasak dan mempersiapkan makanan tersebut dibantu 
suami dan anak saya. Saya tidak memberi upah mereka, mereka 
hanya sekedar membantu sebisanya” (Sutrisno, Wawancara. 3-12-
2010). 

 
Pekerjaan dalam warung sudah dibagi sesuai dengan bidang 

masing-masing. Ada yang khusus memasak dan ada yang melayani 

pembeli. Tiap warung nasi terdapat berbagai macam lauk pauk makanan 

maupun minuman, mulai dari yang bermodal kecil sampai kepada yang 

bermodal besar. 

2. Penjual Jasa 

Adanya Pasar Tradisional Bandungan membawa pengaruh yang 

sangat baik bagi munculnya ragam pekerjaan baru di sekitar Pasar. 

Ragam pekerjaan baru tersebut adalah munculnya pekerjaan-pekerjaan 

dalam bidang jasa. Penjual jasa tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu 
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pasar, dimana ada ada pasar disitu pasti ada penjual jasa, begitu juga di 

Pasar Tradisional Bandungan. Pekerjaan dalam bidang jasa yang ada 

didalam Pasar Tradisional Bandungan ini antara lain adalah jasa tukang 

cukur, penjahit, jasa salon kecantikan, jasa perparkiran dan para buruh-

buruh jasa (kuli-kuli kasar) yang membawakan barang dagangan para 

pedagang maupun pembeli yang sering disebut dengan kuli gendong. 

Perputaran barang di pasar tradisional Bandungan tidak akan 

lancar tanpa adanya penjual jasa. Peran dari para penjual jasa adalah 

memperlancar arus perputaran barang yang ada didalam pasar. Penjual 

jasa yang dimaksud adalah kuli gendong atau kuli angkut. Kuli gendong 

merupakan para buruh angkut yang bekerja membawakan barang 

dagangan baik barang dagangan para pembeli maupun barang milik para 

pedagang yang membutuhkan jasa untuk membantu mengangkut barang-

barang mereka. 

 
Gambar 3. Penjual Jasa Kuli Gendong 
Sumber: Dokumen pribadi 
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Mekanisme Pengatur Arus Barang dan Jasa Pasar dalam masyarakat 

petani, merupakan pusat dan ciri pokok dari jalinan tukar-menukar yang 

menyatukan seluruh kehidupan ekonomi. Di dalam pasar terjadi suatu sistem 

pemasaran barang dagangan yang menghasilkan pengaturan harga-harga 

dengan sendirinya. Sistem pengaturan harga ini termasuk ke dalam sistem 

pertukaran (Belshaw, 1981 : 98). 

Menurut Belshaw (1981 : 10), ciri-ciri sistem pertukaran dipandang 

dari: (1) sifat interaksi antara penjual dan pembeli; (2) sistematisasi dari nilai 

tukar yaitu harga-harga apakah saling mempengaruhi; (3) berapa jauh 

pembelian serta penjualan barang-barang dan jasa merupakan fungsi pasar; (4) 

rangkaian barang-barang dan jasa-jasa yang diperjualbelikan; (5) berapa jauh 

transaksi masuk ke tahap produksi dari bahan mentah ke produksi atau jasa 

yang dapat dikonsumsi; (6) tingkat dan persaingan jual-beli; (7) tingkat 

dimana jual-beli dapat dibeda-bedakan menurut alat tukar-menukar.  

Pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan suatu peristiwa 

tawar-menawar. Timbulnya tawar-menawar karena barang yang diminta oleh 

pembeli itu bukan harga pasti, karena tidak tahu secara pasti harga sesuatu 

barang, melainkan hanya perkiraan saja. Ada beberapa barang tertentu tidak 

terjadi tawar-menawar, karena harganya sudah diketahui secara pasti. 

Perilaku penjual dan pembeli di Pasar Tradisional Bandungan dalam 

tata cara tawar-menawar secara umum dapat dibagi dua bagian. Pertama, 

tawar-menawar dalam bentuk pendek serta singkat dan yang kedua, tawar-

menawar dalam bentuk panjang serta lama. Tawar-menawar dalam bentuk 
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pendek dan singkat lazimnya ditujukan kepada barang yang telah diketahui 

oleh pembeli baik tentang harga maupun mutunya. Tawar-menawar kedua, 

umumnya terjadi atas barang yang masih kabur, baik mengenai sifat barang itu 

sendiri maupun terhadap barang yang jarang mereka beli sehingga pedoman 

tentang harga sama sekali tidak ada (Majid, 1988: 330). 

Barang yang dijual tanpa mendapatkan tawaran harga yang menyolok 

pada umumnya barang kebutuhan sehari-hari maupun oleh-oleh serta buah-

buahan khas Bandungan, seperti: beras, minyak goreng, minyak tanah, ikan 

asin, rokok, tepung terigu, perhiasan emas dan lain-lain. Barang dagangan 

yang mendapat tawaran yang lama dan panjang seperti: barang pecah belah, 

pakaian, sepatu, bahan kain, dan lain-lain. Sebaliknya pula jika petani 

membawa hasil pertaniannya, seperti: kelapa, petai, cengkeh, kopi, dan yang 

lainnya; mereka menjual kepada pedagang yang diawali dengan tawar-

menawar yang bersifat lama. Persaingan terjadi dalam menentukan harga, di 

satu pihak menawarkan dengan harga yang tinggi, dipihak lain menawarkan 

dengan harga yang murah dengan memberikan beberapa pertimbangan kepada 

penjual (petani). Terkadang tawar-menawar bisa membuat harga yang pasti 

hingga terjadi transaksi jual-beli, akan tetapi sebaliknya jika tidak ditemukan 

harga yang disepakati bersama, maka pembawa barang itu beralih 

menawarkan kepada yang lain. 

Banyaknya pedagang yang berasal dari luar pada Pasar Tradisional 

Bandungan menyebabkan variasi barang cukup banyak. Transportasi yang 

lancar turut mempercepat gerak keluar-masuk pedagang dan barang dalam 
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Pasar Tradisional Bandungan. Ada beberapa pedagang yang menyewa mobil 

colt atau truk selain menggunakan bus umum untuk mengangkut barang 

dagangan mereka. Pengangkutan dari jalan atau dalam lokasi pasar ke tempat 

jualan, dilakukan oleh sekelompok penjual jasa. Pekerjaan yang dilakukan 

oleh penjual jasa adalah menurunkan serta menaikkan barang dari dan ke 

mobil. Volume arus barang dengan demikian cukup deras yang masuk. 

Ketinggian jumlah barang mempengaruhi atas keluasaan pengunjung untuk 

memilih barang yang dibelinya. Faktor yang mempercepat barang masuk 

pasar selain transportasi yang lancar juga ditunjang oleh sekelompok penjual 

jasa dengan memberikan imbalan yang setimpal dengan pekerjaannya. 
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BAB IV 

PENGARUH PASAR TRADISIONAL BANDUNGAN 

TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT 

 

Pasar dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan 

aspek kebudayaan. Pasar dilihat dari aspek ekonomi yaitu sebagai tempat 

bertemunya penjual dan pembeli. Pasar menawarkan barang dan jasa yang 

beraneka ragam baik jenis, mutu maupun jumlahnya. Pasar dengan 

keanekaragaman barang dan jasa yang ditawarkan pada akhirnya akan 

mempengaruhi pola konsumsi, pola produksi dan pola distribusi masyarakat di 

sekitar pasar. 

Munculnya pasar maupun industri di suatu daerah akan menimbulkan 

dampak baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi masyarakat 

di sekitarnya. Masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor 

pertanian tradisionalnya perlahan-lahan mereka beralih ke pertanian yang 

berorientasi pasar (Raharjo, 1994: 133-134). 

Berkembangnya Pasar Tradisional Bandungan disadari atau tidak ternyata 

mampu mensejahterakan masyarakat Kecamatan Bandungan. Munculnya Pasar 

Tradisional Bandungan berpengaruh pada pertumbuhan laju pembangunan 

masyarakat. Pembangunan membawa dampak pada perubahan dalam diri 

manusia, masyarakat dan lingkungannya. Serentak dengan pertumbuhannya, 

terjadilah dinamika masyarakat sebagai salah satu dampak dari pembangunan. 
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Pasar ini telah mendorong perubahan diberbagai sektor kehidupan masyarakat. 

Perkembangan pasar Tradisional bandungan telah memberikan pengaruh terhadap 

kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kecamatan Bandungan. 

 
A. Pengaruh Pasar Tradisional Bandungan Terhadap Dinamika 

Ekonomi Masyarakat Kecamatan Bandungan 

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam usahanya 

memenuhi kebutuhan. Ilmu ekonomi adalah studi yang menyebabkan disalurkannya 

alat-alat yang bersaing. Sedangkan menurut definisi yang bersifat deskriptif ilmu 

ekonomi adalah studi mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya, 

dari tingkah manusia dalam hidupnya bermasyarakat, khususnya yang berhubungan 

dengan usahanya memenuhi kebutuhan (Wahyu, 1995: 307). 

Perkembangan kehidupan sosial ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah pertumbuhan penduduk, letak geografis dan 

mata pencaharian. Letak geografis dan mata pencaharian penduduk adalah faktor 

yang berperan penting terhadap perkembangan tersebut. 

Tumbuh dan berkembangnya Pasar Tradisional Bandungan ditengah-tengah 

masyarakat, memberikan kesempatan kerja terhadap sebagian masyarakat sehingga 

dapat memperoleh penghasilan dan jaminan sosial. Hal ini berarti keberadaan pasar di 

daerah Bandungan berfungsi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk 

mengembangkan diri, meningkatkan ketrampilan dan meningkatkan produktifitas. 

Kondisi ini dirasa mampu memperbaiki taraf hidup mereka seperti peningkatan 

pendidikan, peningkatan kesehatan dan peningkatan pengetahuan secara luas. 
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Perkembangan pasar di suatu daerah akan menyebabkan bertambahnya 

lapangan pekerjaan. Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan telah 

berpengaruh pada penyediaan lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. 

Keberadaan Pasar Tradisional Bandungan akan menyerap banyak tenaga kerja 

sehingga memungkinkan terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat 

Kecamatan Bandungan. Perkembangan Pasar Tradisioanal Bandungan telah dapat 

menekan tingkat pengangguran dan menghambat laju urbanisasi masyarakat. 

Keberadaan Pasar Tradisional Bandungan ini telah mampu membuka lapangan 

pekerjaan baru bagi para penduduk Kecamatan Bandungan dan sekitarnya. 

Dengan terbukanya lapangan kerja baru akan dapat menekan angka pengangguran 

dan menaikkan angka pendapatan keluarga sehingga berpengaruh pula pada 

kesejahteraan masyarakatnya (wawancara, Sri Rejeki. 2-12-2010). 

Terbukanya lapangan pekerjaan baru telah membawa perubahan dalam 

masyarakat Kecamatan Bandungan. Perubahan-perubahan tersebut adalah adanya 

kemajuan baik bersifat fisik maupun bersifat mental. Kemajuan yang bersifat fisik 

terlihat dari semakin membaiknya sarana dan prasarana transportasi sebagai 

pendukung bagi kelancaran perekonomian pasar yang berpengaruh juga kepada 

kelancaran transportasi masyarakat Kecamatan Bandungan. Kemajuan mental dapat 

terlihat dari semakin majunya pola pikir masyarakat, dari pola pikir masyarakat 

yang berorientasi agraris menuju pola pikir yang berorientasi ekonomi. 

Pandangan masyarakat terhadap uang mengalami perubahan. Uang dinilai 

tinggi, ini disebabkan barang-barang yang ditawarkan harus dibayar dengan uang 

secara kontan. Pinjam-meminjam uang untuk kebutuhan konsumsi keluarga dan 
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untuk modal usaha (produksi) adalah hal biasa. Pinjam-meminjam ini dilakukan 

atas dasar kepercayaan. Masyarakat Kecamatan Bandungan maupun para 

pedagang banyak pula yang meminjam modal melalui bank selain mendapatkan 

pinjaman dari perseorangan. Terbukti dengan banyak didirikannya beberapa bank 

di sekitar pasar, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Jateng dll. Bank-bank ini 

sangat membantu masyarakat maupun pedagang dalam memperoleh modal 

(wawancara, Titik. 2-12-2010). 

Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan semakin memberikan 

kontribusi bagi perekonomian yang berarti bagi masyarakat kecamatan 

Bandungan. Kesejahteraan yang semakin meningkat dengan meningkatnya 

pendapatan dari adanya Pasar Tradisional Bandungan ini menyebabkan 

masyarakat lebih menyukai pekerjaan di bidang perdagangan dari pada hanya 

menjadi petani. Pasar Tradisional Bandungan telah memberikan harapan baru bagi 

masyarakat sekitar untuk meningkatkan pendapatan mereka yang selama ini hanya 

didapat dari pertanian. Banyak penduduk yang kemudian beralih profesi ke sektor 

perdagangan dengan alasan akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik 

daripada pendapatan yang didapat dari pertanian. 

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa tahun 1998-2007 penduduk yang 

bermata pencaharian sebagai petani di kecamatan Bandungan masih sangat 

dominan, hal ini disebabkan tanah bagi masyarakat memegang peranan penting 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, dan sebagai penopang utama dalam 

perekonomian. 
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Perubahan sektoral dalam sektor mata pencaharian dapat dilihat dari 

beralihnya pekerjaan dari sektor agraris ke sektor non agraris seperti pedagang, buruh 

industri, buruh bangunan, dan lainnya. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan 

Bandungan diluar sektor pertanian adalah sebagai pedagang, buruh bangunan, buruh 

industri termasuk juga sebagai pengusaha, pengusaha disini sebagian besar bergerak 

pada bidang pariwisata. Keadaan ini dapat dilihat pada tabel 2. 

Dalam sektor perdagangan mata pencaharian yang ada di Kecamatan 

Bandungan tersebut adalah pedagang buah, sayur, tanaman hias dan kelontong 

yang berada di Pasar Tradisional Bandungan. Selain bermata pencaharian sebagai 

pedagang sebagian penduduk juga ada yang bekerja dibidang pariwisata yaitu 

sebagai penyedia jasa seperti menjadi pengusaha penginapan, warung dan 

sebagainya dan sebagai pelayan penginapan juga dibidang transportasi baik 

sebagai tukang ojek, supir angkot, supir angkut sayur, semua itu adalah untuk 

meningkatkan pendapatan atau perekonomian masyarakat. 

Selain terbukanya lapangan pekerjaan baru, berkembangnya Pasar 

Tradisional Bandungan ternyata telah membawa perubahan dalam kehidupan 

ekonomi masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat pada uraian 

dibawah ini: 

1. Peningkatan pendapatan masyarakat 

Perkembangan Pasar Tradisioanal Bandungan telah menimbulkan 

pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Bandungan. 

Terbukanya lapangan pekerjaan menyebabkan meningkatnya pendapatan 

masyarakat sehingga dapat memajukan taraf hidup masyarakat setempat. 
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Keberadaan Pasar Tradisional Bandungan telah merubah kondisi 

perekonomian masyarakat di Kecamatan Bandungan kearah yang lebih 

baik. Kondisi ini dapat dilihat dari taraf hidup masyarakatnya yang telah 

meningkat, gaya hidup dan mobilitas penduduk yang lebih cepat. 

Pasar Tradisional Bandungan memiliki peran yang cukup besar 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi semacam ini 

didorong oleh kebutuhan pasar yang menawarkan beragam jenis 

pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Kebutuhan masyarakat akan 

berbagai macam barang yang diperjualbelikan di pasar, merupakan faktor 

dominan dalam mendayagunakan kemampuan masayarakat Kecamatan 

Bandungan. Disinilah peran Pasar Tradisional Bandungan dalam 

membantu perekonomian masyarakat. 

Peluang yang diberikan oleh Pasar Tradisional Bandungan, mampu 

dibaca dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Bandungan. Kebutuhan 

pasar seperti bunga, sayur-sayuran dan buah-buahan mulai disediakan oleh 

masyarakat Kecamatan Bandungan sejak tahun 1999. Berangkat dari inilah 

kesejahteraan Masyarakat Bandungan mulai terlihat. 

Bunga dan tanaman hias merupakan salah satu komoditi 

masyarakat Bandungan. Penanaman bunga didasarkan kondisi geografis 

Kecamatan Bandungan yang memang sangat cocok untuk ditanami 

bunga sebagai tanaman hias, selain itu juga disebabkan karena 

permintaan pasar akan bunga da tanaman hias memang sangat tinggi. 

Jenis bunga dan tanaman hias yang ditanam oleh masyarakat Kecamatan 
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Bandungan berupa bungan melati, bunga mawar, bunga melati dan lain-

lain. Rata-rata satu buah jenis bunga dihargai Rp. 5.000,00 /pot kecil. 

Harga itu ditentukan oleh harga pasar yang berubah-ubah sesuai harga 

pasar. Dalam satu minggu rata-rata para penanam bunga mampu menjual 

bunga sebanyak 250 pot. Sehingga didapat total penjual seharga Rp.250 

X 50 = Rp. 1.250.000 /minggu. Nominal itu merupakan jumlah yang 

belum dikurangi biaya produksi dalam pemeliharaan. Keadaan ini sama 

seperti apa yang diungkapkan oleh Rubiyanto salah satu penanam bunga. 

Dalam satu minggu ia mengeluarkan biaya sebesar Rp. 600.000,00 untuk 

biaya perawatan bunga. Dilihat dari kondisi semacam ini, pendapatan 

yang diterima oleh Rubiyanto dalam satu minggu yaitu: total penjualan – 

biaya produksi, sehingga didapat Rp. 1.250.000 – Rp. 600.000 = Rp. 

650.000,00. Dalam satu bulan rata-rata Rubiyanto mendapatkan uang 

bersih Rp. 650.000 X 4 = Rp. 2.600.000,00. Rubiyanto merupakan 

contoh kecil dari masyarakat penjual bunga yang memanfaatkan hadirnya 

Pasar Tradisional Bandungan. Melihat pendapatan masyarakat dari 

penjualan bunga dapat dimengerti bahwa Pasar Tradisional Bandungan 

menjanjikan akan pendapatan dan mata pencaharian masyarakat. 

Pasar Bandungan juga terkenal sebagai pasar sayuran. Iklim di 

Bandungan sangat cocok untuk menanam berbagai jenis sayuran. Sayuran 

yang dikembangkan di Bandungan beragam jenissnya, seperti kol, 

kentang, buncis, wortel dan lian-lain. Kebutuhan pasar terhadap sayur-

sayuran ini sangat besar, karena pasar ini merupakan pasar sayuran grosir. 
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Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang sayuran, rata-

rata mereka mampu menjual 100 ikat dari semua jenis sayuran. Rata-rata 

pendapatan dari penjualan ini apabila dihitung secara global, didapat total 

penjualan dari satu kali panen sebesar Rp. 1.000.000,00. Rata-rata petani 

petani sayur mampu menanam 2-3 jenis sayuran dan didapat pendapatan 

dalam satu bulan sebesar Rp. 4.500.000,00. Biaya ini belum termasuk 

biaya produksi. Apabila dihitung secara global, pendapatan bersih yang 

diterima Rp. 1.700.000,00 (wawancara, Suradi. 2-02-2011). 

2. Tingkat Kemakmuran 

Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia merupakan 

usaha untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dalam ilmu ekonomi 

adalah suatu keadaan yang menunjukkan suatu keseimbangan antara 

kebutuhan hidup dengan alat pemuas kebutuhan (Tahir, 1992: 14). 

Manusia dikatakan makmur jika segala macam kebutuhan dapat dipenuhi 

secara pantas. Hidup makmur merupakan keinginan setiap manusia. 

Sementara untuk mencapai kemakmuran, manusia senantiasa harus 

bekerja keras baik di sektor formal maupun nonformal. Salah satu sektor 

informal yang menjadi pilihan masyarakat Kecamatan Bandungan untuk 

mencapai kemakmuran adalah bekerja pada Pasar Tradisional 

Bandungan. Pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebetuhan 

hidupnya. Indikator yang dapat dijadikan tolak ukur bagi peningkatan 

kondisi ekonomi masayarakat Kecamatan Bandungan berupa pendidikan, 

ekonomi dan kesehatan. Salah satu indikator untuk mengetahui 
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peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bandungan dapat 

dilihat dari meningkatnya sarana perumahan. 

Dari sudut pandang ekonomi Kecamatan Bandungan mengalami 

peningkatan berkat adanya Pasar Tradisional Bandungan. Salah satu 

perubahan ekonomi yang dapat ditunjukkan dari adanya kegiatan pasar 

adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat yang dapat dilihat dari 

meningkatnya penghasilan mereka sehari-hari. Salah satu indikator untuk 

melihat perubahan taraf hidup masyarakat Kecamatan Bandungan dapat 

dilihat dari peningkatan kondisi pemukiman masyarakat yang meningkat 

kearah yang lebih baik.  

Salah satu perubahan ekonomi yang dapat ditunjukkan dari 

adanya kegiatan pasar tradsional adalah meningkatnya taraf hidup 

masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya penghasilan mereka 

sehari-hari. Salah satu indikator untuk melihat perubahan taraf hidup 

masyarakat Kecamatan Bandungan dapat dilihat dari peningkatan kondisi 

pemukiman masyarakat yang meningkat kearah yang lebih baik. Berikut 

ini disajikan tabel sarana perumahan yang ada di Kecamatan Bandungan. 

Tabel 8. Jumlah Rumah Penduduk dan Jenis Rumah Kecamatan Bandungan 
Tahun 1998-2007 

 
Tahun Permanen Semi Permanen Sederhana 
1998 7.997 2.098 775 
2000 8.277 1.876 654 
2003 8.332 1.765 603 
2005 8.443 1.467 543 
2007 8.582 1.342 476 

Sumber data: Kecamatan Ambarawa Dalam Angka 1998, 2000, 2003, 
2005, 2007, Kecamatan Jambu Dalam Angka 1998, 2000, 2003, 
2005, 2007, Kecamatan Bawen Dalam Angka 1998, 2000, 2003, 2005, 2007. 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi perumahan di 

Kecamatan Bandungan mengalami peningkatan, di kecamatan 

Bandungan pada tahun 1998 sampai tahun 2007 terlihat jelas terdapat 

peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat dari Kecamatan 

Bandungan. Jumlah rumah sederhana semakin berkurang sedangkan 

jumlah rumah permanen semakin bertambah hal tersebut 

mengindikasikan bahwa taraf hidup penduduk kecamatan Bandungan 

meningkat kearah yang lebih baik. Selain itu keberadaan barang mewah 

sebagai pelengkap perabot rumah tangga masyarakat Kecamatan 

Bandungan juga meningkat seperti televisi, radio dll.  

Menurut Swarsi (1991: 62) selain pangan, pendidikan dan juga 

perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat pokok 

manusia sebagai tempat berteduh, tidur, makan, pemeliharaan anak dan 

istirahat. Pengadaan tempat tinggal atau perumahan yang layak untuk 

penduduk yang bertambah dengan pesatnya seperti di Kecamatan 

Bandungan merupakan masalah yang penting sekarang ini. 

Segi pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi 

manusia dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Semakin tinggi 

pendidikan yang dicapai, pola fikir yang digunakan akan semakin maju 

dan dapat memberikan kontribusi tersendiri. Dapat dilihat pada tabel 6 

mengenai jumlah sarana seperti TK, SD, SMP telah berdiri sebagai 

wujud dari pemerintah untuk memajukan tingkat pendidikan di 

Kecamatan Bandungan. 
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Tabel 9. Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Bandungan Tahun 1998-2007 
 

No Sarana pendidikan Jumlah sekolah 
1998 2000 2003 2005 2007 

1 TK 20 20 22 24 24 
2 SD/MI 29 30 34 34 35 
3 SLTP 3 3 4 5 5 
4 SLTA 3 3 3 5 5 

Jumlah Total 55 56 63 68 69 
Sumber data: Kecamatan Ambarawa Dalam Angka 1998, 2000, 2003, 2005 2007, Kecamatan 
Jambu Dalam Angka 1998, 2000, 2003, 2005 2007, Kecamatan Bawen Dalam Angka 1998, 
2000, 2003, 2005 2007 
 

Segi pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi 

manusia dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Semakin tinggi 

pendidikan yang dicapai, pola fikir yang digunakan akan semakin maju 

dan dapat memberikan kontribusi tersendiri. Dapat dilihat pada tabel 3 

mengenai jumlah sarana seperti TK, SD, SMP telah berdiri sebagai 

wujud dari pemerintah untuk memajukan tingkat pendidikan masyarakat. 

 

Tabel 10. Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk (Usia 5 Tahun ke Atas) 
Kecamatan Bandungan Tahun 1998-2007 

 

No Tingkat Pendidikan Tahun 
1998 2000 2003 2005 2007 

1 Belum/ tidak tamat SD 8.364 7.662 6.654 5.654 3.564 
2 SD 7.547 9.453 10.432 12.567 13.682 
3 SLTP 6.456 7.342 7.745 8.866 9.538 
4 SLTA 4.004 4.346 5.325 6.435 7.354 
5 Perguruan Tinggi 507 654 743 967 1.347 

Jumlah Total 26.878 29.457 30.899 34.489 35.485
Sumber data: Kecamatan Ambarawa Dalam Angka 1998, 2000, 2003, 2005 2007, Kecamatan 
Jambu Dalam Angka 1998, 2000, 2003, 2005 2007, Kecamatan Bawen Dalam Angka 1998, 
2000, 2003, 2005 2007 
 

Pada tabel 7 terlihat peningkatan masayarakat Kecamatan 

Bandungan dalam bidang pendidikan. Melalui data yang berada di tabel 
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4, dari tahun 1998-2007 prosentasi peningkatan pendidikan semakin 

membaik. Mulai dari siswa di jenjang SD sampai dengan mahasiswa 

dijenjang Perguruan Tinggi, hal ini adalah merupakan salah indikator 

dari kesejahteraan penduduk. Masyarakat akan menyekolahkan anaknya 

ketika kemampuan dalam biaya hidup sudah terpenuhi. Sehingga dapat 

dikatakan indikator peningkatan kesejahteraan tercermin dari 

peningkatan masyarakat Kecamatan Bandungan dalam menyelesaikan 

pendidikannya. 

Kehadiran suatu pusat perekonomian seperti Pasar Tradisional 

Bandungan akan menyebabkan suatu perubahan baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam masyarakat. Masyarakat yang belum 

mengenal industri pasar secara langsung, kehidupannya tergantung pada 

tanah pertanian sebagai sarana produksi. Namun setelah mengenal 

industri pasar, kehidupan ekonominya akan menjadi lebih baik, dengan 

demikian telah terjadi pergeseran sistem mata pencaharian dalam 

masyarakat. 

Perekonomian yang membaik di suatu daerah akan menyebabkan 

kesejahteraan masyarakatnya lebih meningkat. Keadaan ini berdampak 

pada kepemilikan sarana transportasi, seperti yang terjadi pada 

masyarakat Kecamatan Bandungan. Jumlah kepemilikan sarana 

transportasi meningkat. Sebelum berkembangnya Pasar Tradisional 

Bandungan satu keluarga rata-rata hanya mempunyai satu kendaraan 

pribadi, tetapi seiring berkembangnya Pasar Tradisional Bandungan yang 
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membawa pengaruh dalam peningkatan pendapatan masyarakat maka 

kepemilikan kendaraan pribadi menjadi meningkat, rata-rata satu 

keluarga mempunyai lebih dari dua kendaraan pribadi. Keadaan ini 

memperlihatkan bahwa keberadaan Pasar Tradisional Bandungan telah 

mampu mensejahterakan masyarakat sekitarnya disamping pariwisata 

Bandungan juga mempunyai andil dalam hal ini (wawancara, Sri Rejeki. 

2-12-2010). 

 

B. Pengaruh Pasar Tradisional Bandungan Terhadap Dinamika 

Sosial Masyarakat Kecamatan Bandungan 

Faktor utama dalam kehidupan sosial adalah interaksi sosial. Interaksi 

sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut 

hubungan antar orang-orang perorangan, antar kelompok manusia (Soekanto, 

2002:61).  

Peran Pasar Tradisional Bandungan terhadap perkembangan masyarakat 

disekitar Bandungan dapat dilihat dari beragam aspek. Salah satu aspek yang 

dimaksud adalah aspek sosial. Terlihat jelas dinamika masyarakat dari kacamata 

sosial. Dalam menguraikan dinamika sosial masyarakat Bandungan kaitannya 

dengan Pasar Tradisional Bandungan, terdapat beberapa indikasi. 

Pasar dilihat dari aspek sosial yaitu sebagai arena interaksi dari berbagai 

golongan dan lapisan masyarakat. Pasar mewujudkan masyarakat yang majemuk. 

Interaksi antara masyarakat sekitar dengan masyarakat luar wilayah Bandungan 

tidak dapat dihindari. Pertemuan antar masyarakat ini akan saling mempengaruhi 
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dan pada akhirnya akan membawa pengaruh pada masing-masing pihak. Pasar 

sebagai pusat kebudayaan, menawarkan ide-ide dan gagasan baru pada 

masyarakat di sekitar pasar melalui barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar. 

Mobilitas yang tinggi juga membawa gagasan dan informasi yang baru serta 

membawa pengaruh pada pola berfikir dan pola tingkah laku masyarakat 

(sumber). 

Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan telah membuka lapangan 

kerja bagi masyarakat, telah membawa perubahan dalam masyarakat Kecamatan 

Bandungan. Perubahan-perubahan tersebut adalah adanya kemajuan baik bersifat 

fisik maupun bersifat mental. Kemajuan yang bersifat fisik terlihat dari semakin 

membaiknya sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung bagi 

kelancaran perekonomian pasar yang berpengaruh juga kepada kelancaran 

transportasi masyarakat Kecamatan Bandungan. Kemajuan mental dapat terlihat 

dari semakin majunya pola pikir masyarakat, dari pola pikir masyarakat yang 

berorientasi agraris menuju pola pikir yang berorientasi ekonomi. 

Dalam masyarakat tradisional, kelompok kekerabatan dan kekeluargaan 

mempunyai peranan yang sangat penting sebagai organisasi yang mempunyai 

beberapa fungsi, termasuk fungsi kontrol atas perilaku individu para anggotanya. 

Setiap anggota masyarakat berkewajiban menjaga hubungan baik dengan 

sesamanya, dan sedapat mungkin selalu menjaga dan memperhatikan keperluan 

sesamanya, namun setelah industri ataupun pasar masuk ke pedesaan ikatan 

kekerabatan dan kekeluargaan menjadi lemah.  
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Menurut Ralph Linton dalam Menno (1994: 57) terbentuknya masyarakat 

industri berdampak pada kelompok kekerabatan. Semakin besar kemungkinan 

bagi individu dalam situasi sosial budaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi 

bagi dirinya, maka semakin lemah ikatan kelompok kerabat. Hubungan-hubungan 

kekeluargaan dan kekerabatan bagi masyarakat industri memperlihatkan adanya 

suatu usaha untuk mengisi kekurangan-kekurangan dan keretakan-keretakan 

dalam struktur kelembagaan yang sering mulai tidak terintegrasi atau 

dikembangkan secara tidak sempurna. 

Sebelum berkembangnya Pasar Tradisional Bandungan masyarakat 

Kecamatan Bandungan mengenal adanya pola hidup gotong royong dan sistem 

kekerabatan yang erat. Masuknya pasar telah mendorong nilai-nilai gotong-

royong yang ada pada masyarakat Kecamatan Bandungan menjadi longgar, dan 

pada taraf tertentu makna hubungan antar personalpun lebih bermakna material. 

Kegiatan yang kini tidak diukur secara ekonomis hanya tinggal beberapa jenis 

yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, misalnya jika ada 

tetangga yang mempunyai hajatan maka warga masyarakat secara sukarela 

membantu. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud 

memperolaeh upah, sebaliknya juga yang mempekerjakan tenaga kerja memiliki 

kewajiban untuk memberikan upah secara wajar dan layak  sesuai dengan 

kesepakatn ataupun ketentuan yang berlaku. Seiring dengan bekembangya Pasar 

Tradisional Bandungan dan perkembangan modernisasi maka jiwa gotong royong 

dan sistem kekerabatan yang erat sedikit demi sedikit mulai terkikis. 
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Meskipun demikian, pola kehidupan gotong royong masih terlihat dalam 

kehidupan masyarakat Kecamatan Bandungan. Kegiatan gotong royong yang 

dilakukan masyarakat Kecamatan Bandungan pada saat ini semakin sempit 

lingkupnya. Pola kehidupan tolong-menolong dan gotong royong  itu antara lain 

terlihat dalam kegiatan yang mencakup kepentingan umum dan pada perseorangan 

walaupun paling lama hanya dua hari, misalnya gotong royong mendirikan rumah, 

membantu tetangga yang terkena musibah kematian dan kegiatan keagamaan 

seperti tahlilan dan kenduri (wawancara, Sri Rejeki. 2-12-2010). 

Adanya pergeseran sosial masyarakat yang tadinya bersifat agraris dan 

homogen menjadi masyarakat industri yang heterogen tentunya membawa 

pengaruh atau perubahan. Soekanto (2002: 38) mengatakan, ada dua tipe 

masyarakat, yaitu masyarakat pedesaan yang lebih bersifat paguyuban 

(gemeinschaft) yang lebih kearah persaudaraan, persatuan serta kebersamaan dan 

masyarakat perkotaan yang bersifat patembayan (geselschaft) lebih bersifat 

perorangan atau individualistis. Dari ciri-ciri tersebut dapat dilihat bahwa 

masyarakat Kecamatan Bandungan secara perlahan-lahan mengalami perubahan 

ke ciri masyarakat kota. 

Selain jiwa gotong royong dan sistem kekerabatan yang semakin terkikis, 

perkembangan Pasar Tradisional Bandungan juga berpengaruh pada pola pikir 

masyarakat Kecamatan Bandungan. Masyarakat menjadi lebih disiplin terhadap 

waktu, timbulnya sikap bekerja keras, berpikir efektif dan efisien serta 

berorientasi pada masa depan. Masyarakat berubah dari masyarakat agraris yang 

bercorak komunal tradisional ke arah masyarakat industry yang bersifat individual 
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modern yang mengukur segala sesuatunya dengan uang. Akibatnya jiwa 

kekeluargaan yang semula menjadi ciri khas masyarakat desa menjadi semakin 

luntur. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial tidak lagi berdasar semangat 

kebersamaan, melainkan siapa dan memperoleh imbalan apa. 

Pertumbuhan Pasar Tradisional Bandungan berpengaruh juga terhadap 

perkembangan fasilitas umum bagi masyarakat Bandungan. Bentuk pengaruh 

yang diberikan berupa perkembangan transportasi, dan sarana tempat ibadah. 

Tempat rekreasi yang berkembangan di Bandungan sebenarnya tidak berpengaruh 

dengan hadirnya pasar, justru tempat rekreasi ini lah yang memberikan pengaruh 

terhadap Pasar Bandungan. 

1. Transportasi 

Sarana transportasi massal yang digunakan masyarakat Bandungan adalah 

Bus dan colt. Berkembangnya waktu memberikan pengaruh terhadap kemajuan 

sarana trasnportasi di kawasan ini. Penambahan jalur yang menghubungkan 

kawasan Bandungan dengan beberapa kawasan seperti Jambu, dan jalur 

Ambarawa. Penambahan trayek ini mulai dirasakan masyarakat Bandungan tahun 

2003. Sebelumnya jalur yang menghubungkan Bandungan hanya Semowono-

Semarang yang melewati Bandungan dan Semowono-Ambarawa yang melewati 

Bandungan. Mulai tahun 2003, masyarakat dapat menikmati fasilitas angkutan 

dengan jalur baru yaitu Jambu-Bandungan dan Ambarawa-Bandungan. 

Perkembangan trasportasi ini, secara tidak langsung mempengaruhi 

perkembangan sosial masyarakat Kecamatan Bandungan untuk mobilitas. 

2. Sarana Tempat Ibadah 
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Pertumbuhan pasar bandungan yang semakin subur, memberikan pengaruh 

dalam kaitannya dengan keagamaan. Secara moral peran pasar membantu dalam 

meningkatkan sarana ibadah. Peningkatan penghasilan masyarakat, secara 

otomatis memberikan frame terhadap pemahana agama. Pentingnya agama dalam 

menuntun masyarakat menuju masyarakat yang agamis, mampu menumbuhkan 

jumlah sarana ibadah. 

Sarana ibadah seperti gereja, mushola, dan vihara sekarang terdapat dalam 

Kecamatan Bandungan. Walaupun tidak semua desa terdapat satu sarana ibadah 

ini, namun secara keseluruhan terdapat peningkatan saran ibadah. Data sarana 

tempat ibadah di Kecamatan Bandungan dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 11. Jumlah Sarana Tempat Ibadah Kecamatan Bandungan Tahun 
1998 – 2007 
 

No Tempat Ibadah Tahun
1998 2003 2007 

1 Masjid 27 27 29 
2 Mushola 41 42 45 
3 gereja 5 5 6 
4 vihara 1 1 1 

Sumber data: Kecamatan Ambarawa Dalam Angka 1998, 2003, 2007, Kecamatan Jambu 
Dalam Angka 1998, 2003, 2007, Kecamatan Bawen Dalam Angka 1998, 2003, 2007 

 

Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan juga berdampak pada 

pergeseran peran wanita. Perubahan tersebut tampak dalam tingkah laku wanita 

yang menjadi aktif dalam membantu menambah pengahasilan suami. Dalam 

kehidupan masyarakat agraris, peran wanita sangatlah terbatas. Peran wanita 

hanya sekedar menjadi istri atau ibu rumah tangga yang tidak terbebani dalam 

mencari nafkah dalam mencukupi kebutuhan keluarga. 

Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan memungkinkannya terserap 

tenaga kerja wanita. Keadaaan ini membuka kesempatan bagi wanita untuk 
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membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga. Para ibu-ibu ini dengan bekerja 

sebagai pedagang yang memang sebagian adalah para wanita yang tadinya hanya 

sebagai ibu rumah tangga sekarang mereka mendapatkan pengahasilan sehingga 

dapat mebantu perekonomian keluarga (wawancara, Sri Rohartati. 3-12-2010). 

Kelebihan lain dari hadirnya pasar pada suatu daerah adalah menjadikan 

daerah itu terbuka dan banyak peluang serta kesempatan usaha dan kerja 

(Depdikbud, 1993: 65). Kelebihan hadirnya pasar di Kecamatan Bandungan tidak 

berbeda halnnya dengan pasar-pasar di daerah lain yaitu menjadikan Kecamatan 

Bandungan menjadi daerah yang terbuka dan mempunyai banyak peluang serta 

kesempatan usaha dan kerja. Munculnya kesempatan kerja setelah hadirnya pasar 

salah satu penyebabnya adalah diferensiasi kerja. Satu hal yang paling nyata 

adalah dibutuhkannya tenaga atau jasa buruh. Buruh adalah sektor jasa yang 

paling diperlukan dalam sektor produksi maupum distribusi. Bermunculannya 

para pedagang baru yang bersifat sambilan juga merupakan salah satu penyebab 

adanya diferensiasi kerja atau usaha sehingga menimbulkan persaingan antar 

pedagang. 

 

C. Pengaruh Pasar Tradisional Bandungan Terhadap Dinamika 

Kebudayaan Masyarakat Kecamatan Bandungan 

Aktivitas yang nampak dalam berbagai kepentingan banyak individu, 

kelompok maupun masyarakat adalah pasar. Pasar sebagai arena pergaulan sosial 

menyebabkan perubahan kebudayaan karena dalam kegiatannya pasar menjadi 

tempat bagi masyarakat yang membawa budayanya masing-masing. Pasar 

menjadi penting kedudukannya dalam aktifitas kehidupan masyarakat, demikian 
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pula pada masyarakat Kecamatan Bandungan. Pasar tidak saja sebagai tempat 

untuk mendapatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari 

tetapi juga sebagai pusat kebudayaan, tempat terjadinya interaksi berbagai warga 

masyarakat dengan berbagai tujuan serta sebagai arena pembauran karena 

berbagai kepentingan individu, adanya interaksi antar lapisan, interaksi antar 

golongan dan sebagainya. Aktivitas di pasar melibatkan pedagang dengan 

pedagang, pembeli dengan pembeli, pedagang dengan pembeli, pedagang dengan 

buruh dan lain-lain. Pasar disamping juga sebagai tempat terjadinya berbagai 

informasi yang menyebabkan pasar dapat dianggap sebagai pusat informasi. 

Aktivitas dan interaksi yang terjadi dari berbagai golongan masyarakat 

merupakan awal dari pertukaran budaya masing-masing. Interaksi antar individu 

yang memiliki pengetahuan kebudayaan yang berbeda di pasar pada akhirnya 

akan saling mempengaruhi sehingga terjadi pertautan kebudayaan yang berbeda. 

Para pedagang di Pasar Tradisional Bandungan, mereka tidak hanya memasarkan 

barang dagangannya kepada masyarakat setempat, akan tetapi mereka juga 

memasarkan barang dagangannya kepada masyarakat diluar Kecamatan 

Bandungan, bahkan dari kota-kota diluar Kabupaten Semarang. Para pedagang 

dari daerah lain juga demikian, mereka juga mempunyai latar budaya yang 

bervariasi dengan membawa budaya yang bervariasi pula (wawancara, Sri 

Rohartati. 3-12-2010). 

Pertukaran informasi yang terjadi karena pertukaran interaksi antar warga 

masyarakat dengan orang luar dan antar pembeli serta para pedagang terjadi 

secara tidak langsung. Sumber informasi tidak hanya melalui media cetak dan 
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elektronik tetapi juga didapatkan melalui komunikasi antar warga masyarakat. 

Komunikasi yang bervariasi menyebabkan bertambahnya pengatahuan dan 

kepentingan masing-masing individu atau kelempok. Pelaku pasar yang terdiri 

dari atas berbagai lapisan dan golongan dari berbagai kalangan masyarakat 

Kecamatan Bandungan maupun luar Kecamatan Bandungan menyebabkan pasar 

sebagai arena yanga berbeda dengan keadaan masyarakat Kecamatan Bandungan 

itu sendiri dalam keadaan sehari-harinya. Kontak masyarakat yang bervariasi di 

pasar itu menyebabkan perubahan dalam berinteraksi yaitu tidak adanya batasan 

antara lapisan mengenai batasan antar lapisan atau golongan dalam masyarakat 

dan membaur demi kepentingan pemenuhan kebutuhan masing-masing. 

Pasar ternyata tidak hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan rumah 

tangga, tetapi juga mempunyai arti sebagai sarana rekreasi. Rekreasi dalam arti 

mencari rasa senang, rasa puas dan kegembiraan dapat ditemukan di pasar. Tujuan 

kepasar selain untuk berbelanja, bnyak pula pengunjung pasar yang hanya sekedar 

melihat-lihat variasi penjualan barang, mengukur perkembangan ekonomi dan 

harga, serta hanya sekedar melihat-lihat tanpa tujuan yang khusus. Para 

pengunjung disamping itu juga ada yang hanya makan-makan sambil 

menghilangkan kepenatan (wawancara, Titik. 23-01-2011) 

Pengaruh dan keadaan yang ditumbulkan di pasar membawa kepada 

berbagai perubahan berupa pengenalan terhadap ide-ide baru yang dapat 

meningkatkan hasil produksi. Penggunaan tekhnologi baru menyebabkan arus 

informasi menjadi lebih cepat. Kebudayaan tekhnologi maju dapat mengubah pola 

kebiasaan masyarakat. Masyarakat Kecamatan Bandungan sudah lama mengenal 
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tekhnologi informasi seperti radio dan televisi maupun media cetak. Tekhnologi 

yang baru-baru ini dikenal oleh masyarakat Kecamatan Bandungan adalah 

menjamurnya telepon genggam (Handphone) di kalangan masyarakat Kecamatan 

Bandungan. 

Adanya media informasi seperti televisi, radio, koran maupun telepon 

seluler ternyata membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat Kecamatan 

Bandungan karena kebutuhan akan informasi baik yang langsung maupun yang 

tidak langsung akan cepat mereka peroleh. Dibangunnya tower-tower jaringan 

selluler membawa dampak yang cukup besar yaitu banyaknya warga masyarakat 

yang membuka counter pulsa. Ini menandakan bahwa masyarakat Kecamatan 

Bandungan sangat terbuka dalam menerima perubahan atas pengaruh yang 

ditimbulkan media informasi tersebut. Pengaruh langsung lainnya dengan adanya 

media informasi misalnya dalam penentuan harga-harga barang kebutuhan pokok 

seperti minyak goreng yang sering naik. Hadirnya media informasi seperti 

televisi, radio, koran maupun penggunaan telepon selluler sangat membantu 

dalam memperoleh informasi secara cepat (wawancara, Sri Rohartati. 23-01-

2011). 

Pengaruh adanya pasar sebagai tempat memperoleh informasi bagi 

masyarakat Kecamatan Bandungan yaitu pasar dapat menjadi agen pembaharuan 

terhadap sikap hidup, pola tingkah laku dan pemikiran masyarakat di Kecamatan 

Bandungan. Sikap hidup dan pola tingkah lakunya cenderung individualistis, 

segala sesuatu dihitung untung-ruginya, masyarakat Kecamatan Bandungan 

menjadi masyarakat yang konsumtif. Misalnya jika ada warga yang memakai 
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pakaian model baru, maka umumnya akan diikuti oleh hampir seluruh warga. 

Seperti contoh, sekarang ibu-ibu memakai jilbab apabila bepergian padahal 

dahulunya tidak. 

Pertemuan masyarakat di pasar tidak berlangsung secara rutinitas tanpa 

arti sosialisasi, akan tetapi pertemuan demi pertemuan tersebut telah membawa 

mereka ke suatu sikap saling mempengaruhi dan dipengaruhi kearah kemajuan. 

Pengaruh ini tidak hanya datang dari pertemuan individu dengan individu tetapi 

antara individu dengan barang yang diperdagangkan. Misalnya informasi dibidang 

ekonomi dan politik. Melalui informasi dapat dikembangkan suatu pola produksi 

yang dianggap menguntungkan atau dirasakan bermanfaat. Beberapa hal yang 

banyak mengalami perubahan adalah penggunaan pupuk buatan untuk mengganti 

pupuk tradisional. Penggunaan pupuk buatan dapat merangsang peningkatan hasil 

panen sehingga dapat memanen hasil panen lebih besar dari biasanya. Pasar selain 

sebagai pusat informasi dalm bidang ekonomi, juga terkait dengan bidang lainnya, 

seperti pengetahuan politik. Sebagaimana contohnya keadaan pasar yang tenang 

tiba-tiba ada perubahan harga yang tajam serta sulitnya mendapatkan barang-

barang di pasar, hal ini banyak digunakan beberapa pihak atau kelompok tertentu 

dimasyarakat untuk mempengeruhi situasi politik (wawancara, Sutarom. 23-01-

12). Kadang-kadang masalah ini akan menjadi sumber dari sautu kerusuhan atau 

keresahan masyarakat sekitarnya, sehingga pemerintah harus cepat tanggap dan 

turun tangan dalam menetralisir suasana di pasar. 

Kemajuan mental yang didapat dari adanya Pasar Tradisional Bandungan 

antara lain adalah masyarakatnya berubah kepada pola pikir yang berorientasi 
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pada pasar (ekonomi) yang tadinya adalah pola pikir agraris (pertanian). 

Kehidupan masyarakat Kecamatan Bandungan memang relatif lebih maju 

dibandingkan dengan masyarakat dari kecamatan sekitar yang disebabkan sifat 

terbuka terhadap pembaharuan yang mereka peroleh, pembaharuan ini biasanya 

dibawa para wisatawan yang datang ke Bandungan dan para pengunjung Pasar 

Tradsional Bandungan. 

Pengaruh yang ditimbulkan adanya pembangunan pasar tersebut tidak 

selamanya positif terhadap para pedagang maupun masyarakat Kecamatan 

Bandungan. Tetapi juga membawa pengaruh negatif bagi para pedagang maupun 

masyarakat sekitar. 

Dampak positif adanya pasar adalah (1) terpenuhinya kebutuhan sehari-

hari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh pergi ketempat lain 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; (2) membuka lapangan pekerjaan 

derasnya arus informasi dan tekhnologi yang masuk ke masyarakat ternyata tidak 

semua masyarakat siap menerimanya; (3) mudahnya pemasaran hasil produksi 

masyarakat Kecamatan Bandungan; (4) lancarnya transportasi arus barang 

sehingga berdampak pula pada lancarnya informasi pada masyarakat; (5) 

berkembangnya pola pikir masyarakat yang berorientasi pasar (ekonomi) yang 

tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri dalam upayanya meningkatkan hasil 

produksi; (6) terjadinya pembauran kebudayaan yang terjadi akibat adnya aktifitas 

dan interaksi antar masyarakat; (7) meningkatkan pendapatan pemerintah daerah 

setempat dimana hal ini adalah kecamatan Bandungan dan kabupaten Semarang 
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dengan adanya pajak perdagangan atau pejualan maupun retribusi hasil pertanian 

dan pemungutan uang kebersihan dari para pedagang. 

Dampak negatif dengan adanya pasar adalah (1) longgarnya nilai-nilai 

gotong royong yang disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap uang yang 

berubah, hubungan antar personalpun berubah kearah material (2) ) terjadinya 

persaingan antar pedagang yang seringkali menyebabakan pertikaian; (3) 

munculnya para tengkulak dan rentenir yang kadang meresahkan para petani dan 

para pedagang; (4) derasnya arus informasi dan tekhnologi yang masuk ke 

masyarakat ternyata tidak semua masyarakat siap menerimanya; (5) terjadinya 

kriminalitas seperti pencopetan dan pencurian yang terjadi di dalam pasar; (6) 

lingkungan pasar menjadi kotor. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pasar Tradisional Bandungan merupakan sentra perdagangan yang mampu 

menghidupkan kawasan Bandungan. Pertumbuhan pasar ini sempat terpuruk 

akibat krisis ekonomi 1998 yang melanda seluruh kawasan Indonesia. Pasar 

Tradisional Bandungan berangsur-angsur stabil. Langkah utama yang dilakukan 

para pelaku pasar adalah mengkaji besarnya keuntungan yang diperoleh. Pada 

tahun 2001 terjadi pembangunan Sub Terminal Agribisnis Jetis, yaitu pusat grosir 

sayuran Jawa Tengah. Hal ini dilakukan karena lokasi sayuran sudah tidak mampu 

lagi menampung arus sayuran yang masuk. Pemindahan ini tidak lantas membuat 

para pedagang Pasar Tradisional Bandungan merugi, karena kebijakan pemerintah 

yang mengatur pembelian sayuran di sub terminal Agribisnis jetis dalam jumlah 

besar. Kebijakan ini menguntungkan para pedagang Pasar Tradisional Bandungan 

karena para pembeli yang umumnya para wisatawan tidak akan lari ke Sub 

Terminal Agribisnis Jetis. Perubahan dalam tata ruang pasar diharapkan mampu 

memperbaiki kondisi pasar tradisional Bandungan.  

Eksistensi Pasar Tradisional Bandungan semakin memberikan pengaruh 

terhadap perkembangan masyarakat di Kecamatan Bandungan. Perkembangan ini 

dapat dilihat dari sektor ekonomi, sosial dan budaya. Peranan pasar secara tidak 

langsung mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Peningkatan ini 
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terjadi karena kebutuhan pasar yang semakin tinggi, dan masyarakat setempat 

mampu membaca situasi dengan menanam permintaan pasar. Pendapatan 

masyarakat meningkat maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat. 

 
B. Saran  

Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan perhatian lebih 

kepada wilayah Kecamatan Bandungan agar potensi besar Kecamatan Bandungan 

Sebagai daerah potensi wisata dapat berkembang lebih baik. Utamanya 

keberadaan pasar Tradisional Bandungan yang keberadaannya semakin 

menggeliat seiring perkembangan Bandungan sebagai kecamatan. Renovasi dan 

rehabilitasi Pasar Tradisional Bandungan akan membantu pasar tradisional ini 

tertata lebih baik yang nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang 

berhubungan dengan pasar ini. 
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INSTRUMENT PERTANYAAN 

 

A. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang 

1. Bagaimana perkembangan masyarakat Kecamatan Bandungan di tahun 

1998-2007? (statistik) 

2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Bandungan tahun 

1998-2007? 

3. Berapakah rata-rata kelahiran dan kematian masyarakat Kecamatan 

Bandungan setiap tahunnya? 

4. Di tahun berapakah terdapat lonjakan dan penurunan penduduk? 

 

B. Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan  Dan Pariwisata Kabupaten 

Semarang 

1. Kapan pariwisata Bandungan yang berada di Kabupaten Semarang mulai 

dikembangkan? 

2. Bagaimana perkembangan Pariwisata bandungan sebelum tahun 1998, dan 

tahun 1998-2007? 

3. Wisata apa sajakah yang berada di Kawasan Bandungan? 

4. Berapa pendapatan yang dihasilkan dari pariwisata Bandungan dalam 

setahunnya? 

5. Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat laju pertumbuhan 

pariwisata Bandungan? 

6. Dalam kondisi seperti apa saat terjadi pasang dan surutnya pariwisata 

Bandungan? 

7. Bagaimana peran serta masyarakat dalam membantu memajukan 

pariwisata Bandungan? 

8. Kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan 

pariwisata di Bandungan? 

9. Paket wisata apakah yang ditawarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten 

Semarang dalam memajukan pariwisatanya? 
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C. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Semarang 

1. Bagaimana perkembangan pertanian yang ada dari tahun 1998-2007? 

2. Apa saja pertanian yang dikembangkan di daerah Bandungan? khususnya 

wilayah Kecamatan Bandungan? 

3. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan pertanian (sayur-sayuran) terhadap 

perkembangan ekonomi masyarakat sekitar pasar tradisional Bandungan? 

4. Apa saja peran yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, dan 

Kehutanan Kabupaten Semarang terhadap pertanian warga masyarakat 

sekitar Bandungan? 

D. Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang 

1. Kondisi Geografis 

a. Desa apa sajakah yang menjadi batas wilayah Kecamatan Bandungan? 

b. Berapa jarak Kecamatan Bandungan dengan Kabupaten Semarang? 

c. Berapa luas wilayah Kecamatan Bandungan? 

2. Pendidikan 

a. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat Kecamatan Bandungan? 

b. Apakah di tahun 1998-2007 program wajib belajar 9 tahun berhasil 

dilaksanakan di Desa Bandungan? 

c. Bagaimana peran pemerintah dalam memotivasi masyarakat Kecamatan 

Bandungan jika mereka kurang memperhatikan pendidikan anak-

anaknya? 

3. Potensi Alam atau kondisi lingkungan di sepanjang Kecamatan Bandungan 

a. Apa sajakah potensi alam yang dimiliki Kecamatan Bandungan? 

b. Apakah telah ada pemanfaatan yang dilakukan mengenai potensi yang 

ada di kecamatan ini? Jika ada apa saja? 

4. Kondisi sosial budaya Masyarakat Kecamatan Bandungan 

a. Apa saja kebudayaan yang dimiliki oleh Kecamatan Bandungan 

Bagaimana kebudayaan masyarakat Kecamatan Bandungan? 

b. Apakah masyarakat setempat sering mengadakan selamatan desa? 

c. Apa saja kebudayaan yang masih dipertahankan dari nenek moyang, 

yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat? 
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5. Demografi Penduduk Tahun 1998-2007 

a. Bagaimana perkembangan masyarakat di tahun 1998-2007? 

b. Di tahun berapakah terdapat lonjakan dan penurunan penduduk? 

c. Berapakah rata-rata kelahiran dan kematian masyarakat Kecamatan 

Bandungan setiap tahunnya? 

6. Perekonomian Masyarakat 

a. Bagaimana ekonomi masyarakat di tahun 1998-2007? apakah semakin 

maju? 

b. Adanya pasar tradisional Bandungan ini, apakah membawa perubahan 

ekonomi masyarakat Kecamatan Bandungan? 

c. Apakah pasar tradisional Bandungan yang merupakan pusat 

perekonomian utama masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Kecamatan Bandungan? 

d. Selain kegiatan perdagangan kegiatan apa sajakah yang dilakukan 

masyarakat Kecamatan Bandungan guna meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat setempat? 

E. Masyarakat 

1. Pedagang 

a. Sejak kapan saudara berdagang dipasar ini? 

b. Tahukah saudara asal mula satau sejarah pasar tradisional Bandungan? 

c. Adakah  perubahan yang saudara rasakan dengan perbedaan tempat 

berdagang? 

2. Pembeli 

a. Kebutuhan apa saja yang biasa saudara beli di pasar tradisional 

bandungan? 

b. Selain pasar ini, apakah saudara berbelanja kebutukan pokok ke tempat 

atau pasar lain? Di pasar apa? Apa alasannya? 

c. Barang kebutuhan pokok apa yang paling banyak di beli di Pasar 

Tradisional Bandungan? 

d. Adakah pedagang musiman yang berjualan di pasar ini? 
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PERMOHONAN WAWANCARA 
 

Assalamu’ alakum Wr. Wb 

Dalam rangka penyelesaian studi di universitas Negeri Semarang 

(UNNES) ilmu Sejarah Jurusan Sejarah, saya sebagai peneliti memerlukan 

informasi dari Bapak/Ibu/Saudara sehubungan dengan skripsi yang saya susun 

dengan judul “Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan dan Dinamika 

Masyarakat Tahun 1998-2007”. 

Peneliti mohon kesediaannya Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan 

informasi dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan yang Bapak/Ibu/Saudara 

ketahui. 

Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih atas pertisipasi dan 

kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan informasi yang penulis perlukan. 

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, penulis ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’ alaikum Wr. Wb 

 

Hormat Saya 

 

Oky Virgian Septyandi 
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DATA INFORMAN 
  

1. Nama  : Sri Rohartati 
Umur  : 42 tahun 
Agama  : Islam 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Pekerjaan : Pedagang daging Pasar Tradisional Bandungan 
Alamat  : Desa Candi RT 01/ RW IV, Kecamatan Bandungan 

 
2. Nama  : Mx Sumardi 

Umur  : 45 tahun 
Agama  : Katolik 
Pekerjaan : Kepala Pasar Bandungan 
Alamat  : Desa Jimbaran, RT 02/ RW 03, Kecamatan Bandungan 
 

3. Nama  : Sumiyati 
Umur  : 37 tahun 
Agama  : Islam 
Pekerjaan : pedagang buah 
Alamat  : Kel Bandungan, RT 04/ RW 05, Kecamatan Bandungan 

 
4. Nama  : Tukinah 

Umur  : 34 tahun 
Agama  : Islam 
Pekerjaan : Pedagang sayur 
Alamat  : Kel Bandungan, RT 04/ RW 05, Kecamatan Bandungan 
 

5. Nama  : Rubinah 
Umur  : 40 tahun 
Agama  : Islam 
Pekerjaan : petani sayur 
Alamat  : Desa candi RT 01/ RW 04 

 
6. Nama  : Suradi 

Umur  : 60 tahun 
Agama  : Katolik 
Pekerjaan : Pedagang bunga 
Alamat  : Desa candi RT 01/ RW 01 
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7. Nama   : Sri Rejeki 
Umur  : 39 tahun 
Agama  : Islam 
Pekerjaan : pegawai Bank 
Alamat  : Kel Bandungan, RT 04/ RW 01, Kecamatan Bandungan 

 
8. Nama  : Titik 

Umur  : 40 tahun 
Agama  : Islam 
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga 
Alamat  : Kel Bandungan, RT 04/ RW 01, Kecamatan Bandungan 
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1. Kawasan Sayuran di Pasar Tradisional Bandungan 
 

 

Kawasan Sayuran Tahun 2000 (Sumber: Disperindag Kab Semarang) 

 

 

Kawasan Sayuran Tahun 2006 (Sumber: Disperindag Kab Semarang) 
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2. Gambar Pasar Tradisional Bandungan kawasan buah-
buahan 
 

 

Kawasan buah Tahun 1999 (Sumber: Disperindag Kab Semarang) 

 

 

Kawasan Buah-buahan Tahun 2007 (Sumber: Disperindag Kab Semarang) 
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3. Penjualan Bunga di Pasar Tradisional Bandungan 
 

 
 
 

 
 
 
 


