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SARI 

 
 
Kustiani, Santi. 2005. Dampak Tradisi Pasar Kliwonan terhadap Upaya 
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batang. Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 74 hal,  6 tabel, 
5 foto, 3 skema, dan 6 lampiran.  
 
Kata Kunci: Dampak, Tradisi Pasar Kliwonan, Pemberdayaan 

 Kegiatan pembangunan masyarakat Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan masyarakat agar semakin maju dan mandiri, serta dijiwai oleh 
nilai-nilai Pancasila. Pembangunan akan berhasil apabila masyarakatnya telah 
diberdayakan secara maksimal, sehingga pembangunan di segala bidang dapat 
terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Tradisi Pasar Kliwonan di Kabupaten Batang 
dapat dikatakan sebagai salah satu upaya pemberdayan masyarakat secara ekonomi. 
Namun kebenaran argumen ini perlu dibuktikan dengan kegiatn penelitian.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 
pelaksanaan Tradisi Pasar Kliwonan di Kabupaten Batang? dan (2) Bagaimanakah 
dampak Tradisi Pasar Kliwonan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat 
Kabupaten Batang?. Penelitian ini bertujuan: (1) ingin mengetahui bagaimana 
pelaksanaan Tradisi Pasar Kliwonan di Kabupaten Batang, dan (2) ingin mengetahui 
dampak Tradisi Pasar Kliwonan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat di 
Kabupaten Batang.     

Kegunaan penelitian ini meliputi: (1) Secara teoritis sebagai tambahan 
khasanah pengetahuan atau sebagai bahan kajian ilmiah suatu gejala sosial di 
masyarakat. (2) Secara praktis bermanfaat untuk lebih memberdayakan masyarakat, 
dengan cara melakukan upaya-upaya pemberdayaan sehingga secara kualitas maupun 
kuantitas masyarakat akan semakin meningkat.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini 
yang menjadi fokus adalah dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan 
Tradisi Pasar Kiwonan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat Kabupaten Batang. 
Sumber data yang digunakan adalah pedagang di Pasar Kliwonan, aparat yang terkait, 
tokoh masyarakat, sumber tertulis yang berkaitan, dan foto. Alat dan pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan 
untuk mencapai keabsahan data digunakan teknik Triangulasi. Metode analisis data 
yang digunakan adalah model analisis interaksi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tradisi Kliwonan sudah 
dilaksanakan sejak jaman dahulu. Dulunya malam Jumat Kliwon digunakan untuk 
pengobatan/penyembuhan bagi masyarakat yang terkena guna-guna atau sakit. 
Seiring berlalunya waktu, maka terjadi pergeseran fungsi yang cukup drastis. Hal ini 
dikarenakan masyarakat sudah banyak yang beralih ke pengobatan yang lebih modern 
dan semakin banyaknya orang yang berjualan di malam Jumat Kliwon, sehingga 
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mengganggu kesakralan kegiatan pengobatan. Sekarang pada malam Jumat Kliwon 
berlangsung pasar malam yang menjadi tempat bagi pedagang untuk mencari 
penghasilan. Adanya tradisi Pasar Kliwonan yang berlangsung setiap bulan secara 
tidak langsung telah menimbulkan dampak bagi upaya pemberdayaan masyarakat. 
Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa dampak positif yang berupa peningkatan 
kesejahteraan dan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memberdayakan 
dirinya. Kalaupun ada dampak negatif, itu terjadi hanya saat pelaksanaan Tradisi 
Pasar Kliwonan berlangsung. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanan Tradisi Pasar Kliwonan dapat dikatakan sebagai salah satu upaya 
pemberdayaan. Hal ini dikarenakan Pasar Kliwonan menjadi sarana untuk 
memberdayakan diri agar kesejahteraan hidup masyarakat dapat meningkat. Adanya 
dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Tradisi Pasar Kliwonan merupakan 
sesuatu yang biasa. Dampak positif yang ada dapat kita ambil manfaatnya, dan 
dampak negatif kita tinggalkan. Sehingga pelaksanaan Tradisi Pasar Kliwonan benar-
benar bermanfaat bagi upaya pemberdayaan masyarakat Kabupaten batang. Semua 
pihak yang terkait dapat saling membantu agar pelaksanaan Pasar Kliwonan dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat 
terwujud.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam sebuah masyarakat, saling 

berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya masing–masing. Manusia tidak dapat 

hidup secara individual, ia sangat bergantung pada orang lain. Dalam hubungan 

antarmanusia ini, manusia menciptakan suatu kehidupan yang berkelompok–

kelompok, dan anggota tiap kelompok ini saling berhubungan satu sama lain hingga 

membentuk suatu kehidupan masyarakat yang luas dan kompleks. Kehidupan 

masyarakat ini pun memiliki sistem kehidupan sosial yang berbeda–beda, ada yang 

hidup dengan sistem tradisional dan modern. 

Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan society, asal katanya socius 

yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu syiek, 

artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk–bentuk aturan 

hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh 

unsur–unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan 

(Koentjaraningrat, 1990:143). Para ahli sepakat bahwa adanya saling bergaul dan 

berinteraksi karena mempunyai nilai–nilai, norma–norma, cara–cara, dan prosedur 

yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup 

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat 

kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 
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Masyarakat merupakan satuan lingkungan sosial yang bersifat luas. Aspek 

wilayah kurang ditekankan, yang penting dan memperoleh bobot yang lebih besar 

adalah aspek keteraturan hidup sosial dan rawan hidup kolektif. Kedua aspek itu 

menunjukkan derajat integrasi masyarakat karena keteraturan sosial dan kebersamaan 

hidup (kolektif) ditentukan oleh kemantapan unsur–unsur masyarakat yang terdiri 

atas pranata status dan peranan individu sebagai anggota masyarakat. 

Sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan memiliki cita–cita untuk 

membentuk masyarakat adil dan makmur, bangsa Indonesia melakukan tahapan 

pembangunan secara sistematis dengan maksud agar tujuan dan cita–cita tersebut 

dapat terlaksana. Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan 

terencana dengan melibatkan berbagai unsur yang terdapat dalam masyarakat seperti 

pemerintah dan rakyat, serta bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan, 

kesejahteraan, keadilan, pemerataan, dan kedamaian. 

Secara umum, pembangunan dapat dilihat melalui dua sudut pandang,  yaitu 

dilihat dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Dari sudut pandang ekonomi, jelas 

terlihat bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mempunyai ruang lingkup yang sempit. Pembangunan yang dilihat 

dari sudut pandang sosial mempunyai ruang  lingkup yang lebih luas. Selain 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan sosial lebih 

mengarah kepada upaya pemberdayaan masyarakat. Menurut Elliot dalam Adi 

(2002:131) pembangunan pada dasarnya bersifat proaktif, menghindari adanya 

korban yang tidak perlu (victim blaming) dengan melakukan perencanaan preventif 

guna mengembangkan dan memberdayakan berbagai potensi yang ada di masyarakat, 
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serta melakukan strategi intervensi (perubahan sosial terencana) yang bersifat 

multisistem.    

Kegiatan pembangunan masyarakat Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat agar makin maju dan mandiri, 

serta dijiwai nilai–nilai Pancasila. Pembangunan akan berhasil apabila masyarakatnya 

telah diberdayakan secara maksimal, sehingga pembangunan di segala bidang dapat 

terlaksana dengan baik.    

Menurut Midgley dalam Adi (2002:116) pembangunan sosial sebagai salah 

satu pendekatan dalam pembangunan pada awal perkembangannya seringkali 

dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi. Hal ini terkait dengan pemahaman 

banyak orang yang menggunakan istilah “pembangunan” yang dikonotasikan sebagai 

perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya industrialisasi. 

Penempatan pembangunan sosial lebih dikedepankan dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan sosial suatu masyarakat maupun negara, karena 

pendekatan ini diasumsikan lebih terkait dibandingkan dengan pendekatan bidang 

yang lain dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan 

pembangunan bidang yang lain meskipun mempunyai sumbangan terhadap 

kesejahteraan sosial, tetapi masing–masing pembangunan tersebut punya keterkaitan 

lebih erat dengan tujuan pembangunannya. Dengan demikian dapat terlihat bahwa 

berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk 

mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesejahteraan 

sosial di atas pada dasarnya juga merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat. 
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Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu strategi pembangunan sangatlah 

tepat untuk menggerakkan dinamika masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Masyarakat tidak lagi hanya menunggu perintah atasan dan tidak lagi 

hanya bergantung pada pemerintah tanpa adanya suatu inisiatif, kreativitas, dan 

swadaya. 

Strategi pemberdayaan ada bermacam-macam, diantaranya melalui kegiatan 

kelompok masyarakat dan gerakan sosial budaya. Tradisi Pasar Kliwonan yang 

terjadi di Batang dapat masuk ke dalam kedua kategori di atas Hal ini dikarenakan 

dalam Pasar Kliwonan terjadi interaksi antarmasyarakat yang saling menguntungkan. 

Atas dasar uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berkaitan dengan masalah tersebut ke dalam skripsi dengan judul “DAMPAK 

TRADISI PASAR KLIWONAN TERHADAP UPAYA PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT KABUPATEN BATANG”.    

 

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat dari satu tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih 

tinggi/lebih baik. Di Indonesia upaya pemberdayaan masyarakat masih merupakan 

masalah nasional yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Apalagi sejak 

tahun 1998, Indonesia terkena imbas/dampak yang besar dari krisis yang melanda 

dunia. Sejak saat itu, Indonesia mengalami krisis multidimensional yang 
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mengakibatkan lemahnya roda pembangunan nasional. Diantara krisis yang melanda 

diawali dengan krisis ekonomi/moneter, kemudian krisis politik, bahkan krisis moral. 

 Diantara krisis yang ada, diakui bahwa krisis ekonomi/moneterlah yang telah 

membuat roda pembangunan di Indonesia hampir berhenti. Hal ini dikarenakan 

banyak perusahaan besar yang berhubungan dengan masalah perekonomian nasional 

mengalami kebangkrutan. Akibatnya, banyak pekerja yang mengalami pemutusan 

hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang menyebabkan bertambahnya jumlah 

pengangguran. Adanya krisis moneter telah membuat perusahaan besar kesulitan 

mengakses modal yang tidak sesuai dengan anggaran yang menyebabkan terjadinya 

PHK besar-besaran. Hal yang sama juga terjadi dengan pekerja yang tidak terkena 

PHK, pendapatan mereka pun harus dipotong karena perusahaan mengalami 

kerugian. 

Pada saat krisis sedang berlangsung, barulah pemerintah melirik kegiatan 

usaha kecil dan rumah tangga yang terdapat di daerah. Sebelumnya kegiatan ini tidak 

mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah maupun pihak swasta. Baru disadari 

bahwa kegiatan usaha kecil dan rumah tangga dapat membantu 

memberdayakan/meningkatkan kesejahteraan pekerja yang terkena PHK. Setelah 

mengalami krisis moneter, ternyata banyak masyarakat yang merasa tidak 

diberdayakan lagi secara sosial maupun ekonomi oleh pemerintah. Pemerintah telah 

melakukan banyak hal untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis yang melanda, tetapi 

hasilnya belum memadai. Untunglah pemerintah kabupaten/kota di daerah tidak 

apatis terhadap keadaan yang menimpa masyarakat. Pemerintah  kabupaten/kota 

segera menggalakkan kegiatan usaha kecil dan rumah tangga untuk membantu 
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kesejahteraan masyarakat yang sudah terpuruk. Pemerintah kabupaten/kota 

memberikan modal lunak yang pengembaliannya dapat diangsur dengan jangka 

waktu tertentu. 

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Batang. Upaya pemberdayaan 

masyarakat di Kabupaten Batang selama ini telah mendapat perhatian yang baik dari 

pemerintah kabupaten. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang berjalan 

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu upaya nyata adalah 

pelaksanaan Pasar Kliwonan yang sudah menjadi tradisi setiap bulannya.    

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, 

ataupun masyarakat berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Dalam 

hal ini, yang paling penting adalah peningkatan kesejahteraan bidang jaminan sosial 

dan bidang pekerjaan sosial. Secara umum, pemberdayaan dapat dibedakan menjadi 

beberapa macam; yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial dan budaya, 

pemberdayaan hukum, dan sebagainya. 

 Berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut dapat dipadukan dan saling 

melengkapi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal yang seringkali 

menjadi masalah adalah bagaimana menyatukan berbagai macam upaya 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di berbagai bidang, dengan melibatkan 

berbagai lembaga yang ada, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga 

nonpemerintah. Di Kabupaten Batang, adanya Tradisi Pasar Kliwonan dapat menjadi 

salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tradisi ini dapat 
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dimasukkan dalam salah satu bentuk dari pemberdayaan, yaitu pemberdayaan 

ekonomi. Karena luasnya ruang lingkup pemberdayaan, maka dalam penelitian ini 

hanya dibatasi pada dampak Tradisi Pasar Kliwonan terhadap upaya pemberdayaan 

ekonomi masyarakat Kabupaten Batang.  

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada poin 1.1 dan 1.2, maka masalah yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan Tradisi Pasar Kliwonan di Kabupaten Batang? 

2. Bagaimanakah dampak Tradisi Pasar Kliwonan terhadap upaya pemberdayaan 

masyarakat di Kabupaten Batang? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tradisi Pasar Kliwonan di Kabupaten 

Batang. 

2. Untuk mengetahui dampak Tradisi Pasar Kliwonan terhadap upaya pemberdayaan 

masyarakat di Kabupaten Batang. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dalam hal ini adalah: 
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1.5.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan khasanah 

pengetahuan atau sebagai bahan kajian ilmiah suatu gejala sosial di masyarakat. 

Selain itu penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada mata kuliah 

Sosiologi dan Studi Masyarakat Indonesia. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini secara tidak langsung bermanfaat untuk lebih memberdayakan 

masyarakat, dengan cara melakukan upaya–upaya pemberdayaan sehingga secara 

kualitas maupun kuantitas masyarakat akan semakin meningkat. Selain itu, penelitian 

ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang menangani 

masalah kesejahteraan masyarakat (pemberdayaan masyarakat). Sehingga data ini 

diharapkan mampu memberi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan 

dalam permasalahan pemberdayaan masyarakat.  

1.6 Sistematika 

1.6.1 Bagian awal 

Bagian awal terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, moto dan persembahan, prakata, 

sari, daftar isi, daftar tabel, daftar foto, daftar skema, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi ( Pokok ) Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN, membahas tentang latar belakang, identifikasi dan 

pembatasan masalah, perumusan masalah atau fokus masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika. 
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BAB II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN (KERANGKA TEORITIK), 

merupakan kumpulan konsep–konsep relevan yang terintegrasi dalam suatu sistem 

penjelasan yang berfungsi sebagai pedoman kerja, baik dalam menyusun metode, 

pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan hasil penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN, menguraikan bagian–bagian sebagai 

berikut: dasar penelitian, fokus atau variabel penelitian, sumber data, teknik 

sampling, alat dan pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, model analisis 

data, serta prosedur penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, merupakan pelaporan hasil 

penelitian dan pembahasannya yang mengkaitkan dengan kerangka teori.  

BAB V PENUTUP, berisi simpulan dan saran.  

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi, berisi:  

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran 
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN 

 
 
2.1 Pembangunan Masyarakat Indonesia 

 Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang disertai 

dengan pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat umumnya 

telah ada sejak masyarakat itu sendiri ada. Namun usaha-usaha untuk membangun 

masyarakat yang diselenggarakan dengan cara sistematis, terencana, serta 

menggunakan garis-garis strategi tertentu nampaknya belum lama muncul. 

 Pembangunan masyarakat sebagai suatu gerakan lebih menonjol di negara-

negara yang sedang berkembang seperti di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika 

Latin. Namun demikian pembangunan masyarakat sebagai suatu gerakan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kehidupan mereka 

bukannya tidak ada. 

 Tentang arti pembangunan masyarakat (community development) hingga 

sekarang masih ditemukan berbagai penafsiran dan definisi yang berbeda-beda. 

Biasanya istilah ini digunakan dalam arti yang paling harfiah yaitu menunjuk pada 

setiap usaha perbaikan kualitas hidup. Agar istilah itu tidak mempunyai pengertian 

yang terlalu umum, biasanya pengertian yang digunakan dipersempit dengan 

memberi arti adanya rangsangan-rangsangan yang berasal dari luar ke dalam 

masyarakat yang sifatnya memperkuat atau membantu masyarakat itu dengan 
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menggunakan sumber-sumber lokal demi peningkatan hidup mereka (Slamet, 

1994:4). 

 Apabila dilihat dari jenisnya, maka pembangunan masyarakat dapat dibagi 

menjadi beberapa macam jenis pembangunan masyarakat, misalnya pembangunan 

politik, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan hukum, dan 

sebagainya. Tiap jenis pembangunan tersebut mempunyai arah dan tujuan tersendiri. 

Berikut akan diuraikan mengenai pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi 

yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat. 

2.1.1 Pembangunan Sosial 

 Meskipun kinerja pembangunan nasional yang berorientasi pada 

pembangunan ekonomi cukup mengesankan, tetapi dimensi sosial pembangunan 

seringkali tidak cukup mendapatkan perhatian. Manifestasi dampak sosial dari 

pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi amat bervariasi, antara 

lain terjadinya konsentrasi dan marginalisasi kekayaan dan kekuasaan, terjadinya uni 

dimensionalisasi manusia yang cenderung memandang manusia sebagai salah satu 

faktor produksi semata-mata, timbulnya dependensi masyarakat yang terlalu besar, 

ketidakberdayaan masyarakat menghadapi pembangunan, dan sebagainya 

(Tjokrowinoto, 1996:95). Terjadinya dampak negatif pembangunan ekonomi telah 

mendorong pengambil kebijaksanaan untuk menekankan pada pembangunan sosial 

sebagai komplemen pembangunan ekonomi.  

 Conyers dalam Tjokrowinoto (1996:96) mengidentifikasikan setidak-tidaknya 

tiga kategori definisi pembangunan sosial sebagai berikut: 
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1. Pembangunan sosial sebagai pemberian pelayanan sosial, yang mencakup 

program nutrisi, kesehatan, pendidikan, perumahan dan sebagainya yang dalam 

keseluruhannya memberikan kontribusinya kepada perbaikan standar hidup 

masyarakat. Dalam konotasi ini pembangunan sosial berorientasi pada kesejahteraan 

(welfare oriented). 

2. Pembangunan sosial sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, 

seperti keadilan sosial, keamanan dan ketentraman hidup, community dan family self-

reliance, harga diri (self-esteem), kebebasan dari dominasi (liberation), hidup 

sederhana (plain living), dan sebagainya. 

3. Pembangunan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengaktualisasikan diri mereka. Dengan 

terminologi yang lazim digunakan pada akhir-akhir ini, pembangunan sosial ini 

terkait dengan upaya empowerment. 

Secara normatif, kita dapat mengkaji posisi pembangunan sumber daya 

manusia dan memahaminya di dalam konteks pembangunan sosial. Pembangunan 

manusia Indonesia mempunyai posisi akhir  (ultimate goal) dari proses pembangunan 

itu sendiri. Ada keterkaitan yang sangat kuat antara pembangunan sumber daya 

manusia dengan pembangunan sosial. Pembangunan sosial haruslah diinterpretasikan 

secara luas mencakup upaya yang terencana untuk memberikan pelayanan sosial 

sampai kepada aktualisasi potensi manusia melalui proses pemberdayaan 

(empowerment). 

 

 



 13 

2.1.2 Pembangunan Ekonomi 

 Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pada 

pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi terhenti dan laju inflasi meningkat 

pesat yang berakibat taraf hidup rakyat Indonesia merosot tajam. Jumlah penduduk 

miskin dan tingkat pengangguran meningkat pesat. Langkah-langkah pemulihan dan 

reformasi ekonomi untuk menggerakkan perekonomian dan memulihkan 

kesejahteraan rakyat selama periode 1997-1999 dirasakan berjalan lambat. 

 Krisis ekonomi telah mengangkat ke permukaan beberapa kelemahan 

penyelenggaraan perekonomian nasional. Berbagai distorsi yang terjadi pada masa 

lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam bentuk krisis, 

menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial, dan menghambat kemampuan 

untuk mengatasi krisis dengan cepat. Sementara itu, pada masa yang akan datang 

pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi dua tantangan utama yang terkait 

dengan proses globalisasi dan desentralisasi. Pertama, meningkatkan daya saing 

industri nasional melalui peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan 

kompetitif yang pada gilirannya akan memperkukuh ketahanan dan pertumbuhan 

ekonomi. Kedua, melaksanakan proses desentralisasi ekonomi secara bertahap agar 

potensi sumber daya ekonomi di seluruh daerah dapat segera tergerakkan secara 

serempak menjadi kegiatan ekonomi yang meluas (Propenas, 2001:47). 

 Dalam Propenas 2004, arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi 

dijabarkan dalam 28 butir. Dari berbagai butir arah kebijakan yang ada, maka 

beberapa diantaranya berkaitan dengan masalah pemberdayaan, yaitu sebagai berikut: 
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1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme 

pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan 

terjadinya struktur pasar monopolistik. 

3. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri untuk kegiatan ekonomi 

produktif. 

4. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, 

produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan 

peluang usaha yang seluas-luasnya. 

5. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang 

diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. 

6. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan 

kemiskinan. 

7. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan 

sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. 

Secara konkret upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem 

ekonomi kerakyatan dilakukan dalam berbagai program pembangunan lintas bidang 

dan sektor. Pembangunan ekonomi rakyat, antara lain usaha pertanian, perkebunan, 

perdagangan barang dan jasa, industri, dan sebagainya merupakan bagian inti dari 

pembangunan sistem ekonomi kerakyatan. 
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2.2 Pemberdayaan Masyarakat 

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

 Dalam mengkaji pemberdayaan, sebagian besar literatur mengakui pentingnya 

runah tangga sebagai sumber utama pemberdayaan. Rumah tangga di sini dapat 

diartikan sebagai sekelompok penduduk yang hidup di bawah satu atap, makan dari 

panci yang sama, dan bersama-sama terlibat dalam proses pembuatan keputusan 

sehari-hari. Pada dasarnya, rumah tangga merupakan suatu unit yang proaktif dan 

produktif. Sebagai unit dasar dari masyarakat sipil, masing-masing rumah tangga 

membentuk pemerintahan ekonomi dalam bentuk miniatur (Pranarka, 1996:61). 

Menurut Friedmann dalam Pranarka (1996:61), rumah tangga menempatkan tiga 

macam kekuatan, yaitu sosial, politik, dan psikologis. Kekuatan sosial menyangkut 

akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu suatu rumah tangga. Kekuatan politik 

meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan bersama 

terutama keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri. Selain dengan 

kedua kekuatan yang telah digambarkan, rumah tangga juga mengandalkan 

eksistensinya dengan kekuatan psikologis. Kekuatan ini digambarkan sebagai rasa 

potensi individu yang menunjukkan perilaku percaya diri. Pemberdayaan psikologis 

seringkali tampak sebagai suatu keberhasilan dalam domain sosial politik.  

Menurut Pranarka dalam Sugiarti (2003:187), konsep pemberdayaan 

merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran 

masyarakat dan kebudayaan barat yang dapat dipandang sebagai bagian dari sistem 

modernisasi, kemudian diaplikasikan ke dalam dunia kekuasaan. 
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Pada kamus Oxford English dalam Sugiarti (2003:188),  dijumpai kata 

“empower” yang mengandung dua arti yaitu (1) adalah memberi kekuasaan, 

mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain agar berdaya; 

dan (2) adalah upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Kecenderungan 

dalam proses yang pertama dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna 

pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua merupakan kecenderungan 

sekunder yang menekankan pada proses stimulasi, mendorong atau memotivasi 

individu agar memiliki, melatih, dan meningkatkan kemampuan atau keberdayaan 

untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog, 

berupaya dan bekerja. 

Secara luas, istilah pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan 

kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan 

mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang–

orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar 

pada kegiatan politik, oleh karenanya pemberdayaan dapat bersifat individual 

sekaligus dapat bersifat kolektif. Pemberdayaan dapat juga berupa proses berubah 

antara individu, kelompok, dan lembaga–lembaga sosial. Selain itu, pemberdayaan 

dapat juga sebagai proses perubahan pribadi, karena setiap individu mengambil 

tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali 

pemahaman terhadap keberadaannya (Sugiarti, 2003:188).     

Pemberdayaan sebagai metode yang mampu mengubah persepsi masyarakat 

sehingga memungkinkan individu beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk 

menumbuhkan kesadaran atau dorongan dalam diri seseorang maka diperlukan 
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intervensi atau stimulasi yang berasal dari luar, hal ini dikarenakan bahwa keinginan 

seseorang untuk berkembang atau mengubah keadaan awal tidak terlepas dari 

kemampuan individual yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, ketrampilan dan 

pengalaman yang dimiliki, lingkungan serta konteks sosial dan budaya. Termasuk ke 

dalam lingkungan yang melingkupinya adalah terjadinya interelasi dengan anggota–

anggota kelompok, terjadinya distribusi kekuasaan yang ada dalam kelompok 

tersebut. 

2.2.2 Dimensi/Macam Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan menurut Karl dalam Sugiarti (2003:193) dapat dianalisis 

melalui lima dimensi, yaitu dimensi kesejahteraan, akses atas sumber daya, kesadaran 

kritis, partisipasi dan kontrol. Gambaran analisis kelima dimensi tersebut secara 

ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) dimensi kesejahteraan, secara 

sederhana variabel tersebut dapat diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya 

kebutuhan dasar, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, perumahan, dan lain–lain; 

(2) dimensi akses atas sumber daya, variabel tersebut dapat diketahui dengan 

mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, ketrampilan, dan lainnya; (3) 

dimensi penyadaran atau kesadaran kritis, variabel ini diperlukan untuk mengetahui 

ada tidaknya upaya penyadaran terhadap adanya kesenjangan sosial yang disebabkan 

faktor sosial budaya yang sifatnya bisa diubah; (4) dimensi partisipasi, variabel ini 

untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan sosial dalam partisipasi yang 

ditunjukkan oleh terwakili atau tidaknya masyarakat dalam wadah atau lembaga–

lembaga yang terkesan elit; (5) dimensi kontrol, variabel ini untuk mengetahui ada 

tidaknya kesenjangan antar anggota masyarakat terhadap alokasi kekuasaan pada 
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segala bidang kegiatan. Apabila kelima dimensi tersebut terpenuhi oleh suatu 

masyarakat, dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah berdaya. Apabila dikaji 

lebih mendalam, masyarakat berbeda–beda kondisi dan posisinya menurut kelas dan 

jenis kelamin. 

Melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial, diharapkan akan menempatkan 

masyarakat pada kondisi yang kuat, dimana bargaining position yang seimbang 

antarkekuatan dapat terjadi, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Ini 

artinya bahwa pemberdayaan lebih efektif dilakukan secara kolektif. Meskipun 

pemberdayaan dapat dilakukan secara individual, namun pemberdayaan kelompok 

memiliki keunggulan. Dalam pemberdayaan kelompok, anggota masyarakat secara 

individu dapat saling berdialog untuk menyadari dan memecahkan permasalahan 

yang dihadapi. 

 

2.2.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan di dalam proses pembangunan harus memuat dua strategi dasar 

yang memadukan dua tujuan sekaligus, yaitu pertumbuhan dan pemerataan. Dalam 

arus konseptual, arah pemberdayaan masyarakat hanya efektif apabila ditopang oleh 

tiga hal yaitu: 

1. pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan mereka; 

2. pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan hidup; dan 

3. modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial 

ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal. 
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Dalam konteks kesejahteraan sosial, upaya pemberdayaan terkait dengan 

upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari satu tingkat yang kurang baik ke 

tingkat yang lebih baik. Tentunya dengan mengkaji faktor–faktor yang menyebabkan 

suatu kelompok masyarakat manjadi kurang berdaya (depowerment), sehingga 

masyarakat yang tadinya kurang berdaya dapat menjadi lebih berdaya setelah melalui 

serangkaian proses. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses  merupakan 

suatu proses yang berkesinambungan (on-going) sepanjang kelompok masyarakat itu 

masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak terpaku pada satu 

program saja. Pemberdayaan sebagai on-going merupakan proses pemberdayaan 

individu yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari 

pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu 

masa saja. Proses pemberdayaan akan terus berlangsung selama masyarakat itu masih 

ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri. 

Hogan dalam Adi (2002:173) menggambarkan proses pemberdayaan yang 

berkesinambungan sebagai suatu siklus terdiri dari lima tahapan utama berikut: 

1. menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak 

memberdayakan (recall depowering/empowering experiencess). 

2. mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan pentidakberdayaan 

(discuss reasons for depowerment/empowerment). 

3. mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek (identify one problem or 

project). 

4. mengidentifikasikan basis daya yang bermakna (identify useful power bases). 
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5. mengembangkan rencana–rencana aksi dan mengimplementasikannya (develop 

and implement action plans). 

Setelah itu siklus tersebut akan kembali ke tahapan pertama dan bergulir 

kembali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di bawah ini. 

Siklus Pemberdayaan 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 (Hogan dalam Adi, 2002:174) 

  
Siklus pemberdayaan di atas biasanya diterapkan oleh instansi/perusahaan 

tertentu. Biasanya dalam suatu instansi/perusahaan yang mengalami masalah tentang 

pemberdayaan karyawan, siklus ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mencari 

solusi dari permasalahan yang ada. Arah dari siklus yang selalu berputar menandakan 

bahwa proses pemberdayaannya berlangsung secara berkesinambungan. Jenis siklus 

pemberdayaan ini pada umumnya tidak dapat diterapkan pada suatu individu. Hal ini 

dikarenakan proses pemberdayaan dari siklus itu terlalu rumit/kompleks bagi individu 

yang cenderung untuk berpikir sederhana dan ringkas. Suatu individu hanya 

Menghadirkan kembali 
pengalaman yang memberdayakan 

dan tidak memberdayakan 

Mengembangkan rencana 
aksi dan 

mengimplementasikannya 

Mendiskusikan alasan 
mengapa terjadi pemberdayaan 

dan pentidakberdayaan 

Mengidentifikasikan basis 
daya yang bermakna 

Mengidentifikasikan suatu 
masalah ataupun proyek 
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memikirkan bagaimana caranya untuk memberdayakan dirinya sendiri sehingga 

kesejahteraannya dapat meningkat.   

 

2.2.4 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 

Arah dan pendekatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat ada empat 

macam: 

1. Dimensi primer, yang menekankan pada pemberian atau pengalihan sebagian 

kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi 

lebih berdaya. 

2. Dimensi sekunder, yang menekankan proses pemberdayaan pada proses stimulasi, 

mendorong atau memberi motivasi individu dan kelompok agar memiliki 

kemampuan untuk menentukan sendiri yang menjadi pilihan hidupnya. 

3. Dimensi generatif kekuasaan, yang menekankan upaya mengatasi 

ketidakberdayaan masyarakat dengan cara membangun kekuatan yang ada dalam 

diri tiap orang, karena pada dasarnya kekuatan itu ada, hanya saja perlu 

ditampakkan dan dikembangkan. 

4. Dimensi eksternal dan internal, yang menekankan pada aspek eksternal semua 

pelaku perubahan harus berpartisipasi memanfaatkan peluang yang ada dalam 

memasuki globalisasi. Dalam aspek internal semua pihak harus mempersiapkan 

diri untuk mengantisipasi dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya seiring 

dengan masuknya kekuatan-kekuatan global ke dalam kehidupan kebangsaan, 

kenegaraan, dan kemasyarakatan (Pranarka, 1996:1). 

 



 22 

2.3 Budaya, adat istiadat, dan tradisi 

2.3.1 Konsep Budaya 

Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta buddhayah, yaitu bentuk 

jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan 

dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Ada ahli lain yang 

mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya, yang 

berarti “daya dari budi”. Karena itu mereka membedakan “budaya” dan 

“kebudayaan”. Sehingga “budaya” adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan 

karsa; sedangkan “kebudayaan” adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa itu 

(Koentjaraningrat, 1990:181). 

Budaya atau kebudayaan dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan cultuur. 

Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata culture. Sedangkan dalam bahasa 

Latin kata budaya berasal dari kata colere.  

Adapun kata culture, yang merupakan kata asing yang sama artinya dengan 

“kebudayaan” berasal dari kata Latin colere yang berarti “mengolah, mengerjakan”, 

terutama mengolah tanah atau bertani. Dalam arti ini berkembang arti culture sebagai 

“segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah 

alam”.  

Banyak orang bicara tentang kebudayaan, akan tetapi pengertian yang dipakai 

oleh setiap orang belum tentu sama. Sebagian orang menggunakan istilah kebudayaan 

untuk menyatakan hasil karya manusia yang indah-indah atau dengan kata lain 

terbatas pada kesenian. Di lain pihak orang menggunakan istilah kebudayaan untuk 

menyatakan ciri-ciri yang nampak dari sekelompok anggota masyarakat tertentu 
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sehingga dapat digunakan untuk membedakan dengan sekelompok masyarakat lain. 

Ada pula yang menggunakan istilah kebudayaan untuk menyatakan tingkat kemajuan 

teknik yang didukung oleh tradisi tertentu untuk membedakan kebudayaan yang 

belum banyak menggunakan peralatan mesin dan teknologinya masih terbelakang. 

Dengan kata lain kebudayaan adalah hasil manusia dalam usahanya 

mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan, dan meningkatkan taraf 

kesejahteraannya dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber-

sumber alam yang ada di sekitarnya. Kebudayaan dapat dikatakan sebagai 

perwujudan tanggapan aktif manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi 

dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan.    

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1990:180), adalah keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat, 

yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dari definisi di atas menunjukkan 

pendirian Koentjaraningrat bahwa kebudayaan mempunyai tiga wujud: 

1. wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, dan sebagainya yang disebut sebagai wujud ideal kebudayaan. 

2. wujud kedua kebudayaan adalah tindakan manusia yang berpola, yang disebut 

sistem sosial (social system). 

3. wujud ketiga kebudayaan adalah hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya 

manusia dalam masyarakat, disebut kebudayaan fisik. 

Ketiga wujud kebudayaan tersebut dalam kenyataan kehidupan tidak 

terpisahkan antara satu dengan yang lain. Kebudayaan ideal mengatur dan memberi 

arah kepada tindakan dan karya manusia, serta menghasilkan benda-benda 
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kebudayaan fisiknya. Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan 

hidup manusia yang semakin lama semakin menjauhkan manusia dari lingkungan 

alamiahnya, sehingga mempengaruhi pola-pola perbuatannya dan bahkan cara 

berfikirnya. 

Para sarjana Antropologi yang biasa menanggapi suatu kebudayaan sebagai 

suatu keseluruhan yang terintegrasi, pada waktu analisa membagi keseluruhan itu ke 

dalam unsur-unsur besar yang disebut unsur-unsur kebudayaan (cultural universals). 

Istilah universal itu menunjukkan bahwa unsur-unsur tadi bersifat universal, jadi 

unsur-unsur tadi ada dan bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan dari semua 

bangsa di mana pun di dunia. Dengan mengambil sari dari berbagai kerangka tentang 

unsur-unsur kebudayaan yang disusun oleh beberapa sarjana Antropologi, maka 

Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi (1990:203) 

berpendapat bahwa ada tujuh unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua 

bangsa di dunia. Ketujuh unsur yang dapat kita sebut sebagai isi pokok dari tiap 

kebudayaan di dunia itu adalah: 

1. bahasa, 

2. sistem pengetahuan, 

3. organisasi sosial, 

4. sistem peralatan hidup dan teknologi, 

5. sistem mata pencaharian hidup, 

6. sistem religi, dan 

7. kesenian. 
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Tiap-tiap unsur kebudayaan universal sudah tentu juga menjelma dalam ketiga 

wujud kebudayaan yang sudah dijelaskan di atas, yaitu wujudnya yang berupa sistem 

budaya, sistem sosial, dan unsur-unsur kebudayaan fisik. Dengan demikian sistem 

ekonomi misalnya mempunyai wujud sebagai konsep-konsep, rencana-rencana, 

kebijaksanaan, adat-istiadat yang berhubungan dengan ekonomi, tetapi mempunyai 

juga wujudnya yang berupa tindakan-tindakan dan interaksi berpola antara produsen, 

tengkulak, pedagang, ahli transportasi, pengecer dengan konsumen, dan di luar itu 

dalam sistem ekonomi terdapat juga unsur-unsurnya yang berupa peralatan, komoditi, 

dan barang-barang ekonomi. 

Ketujuh unsur kebudayaan universal itu masing-masing tentu juga mempunyai 

wujud fisik, walaupun tidak ada satu wujud fisik untuk keseluruhan dari satu unsur 

kebudayaan universal. Namun semua unsur kebudayaan fisik sudah tentu secara 

khusus terdiri dari benda-benda kebudayaan.  

Dalam tiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada 

sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain berkaitan sehingga merupakan 

suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam 

kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga 

masyarakatnya. 

Menurut seorang ahli Antropologi terkenal, C. Kluckhohn, tiap sistem nilai 

budaya dalam tiap kebudayaan itu mengenai lima masalah dasar dalam kehidupan 

manusia. Atas dasar konsepsi tersebut, ia mengembangkan suatu kerangka yang dapat 

dipakai oleh para ahli antropologi untuk menganalisa secara universal tiap variasi 

dalam sistem nilai budaya yang terdapat di dunia. Menurut C. Kluckhohn kelima 
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masalah dasar dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi kerangka 

variasi dalam sistem nilai budaya adalah sebagai berikut. 

1. Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia (MH). 

2. Masalah mengenai hakekat dari karya manusia (MK). 

3. Masalah mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu 

(MW). 

4. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (MA). 

5. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya (MM). 

2.3.2 Hubungan antara Budaya, Adat Istiadat, dan Tradisi 

Wujud ideal dari kebudayaan bersifat abstrak, tidak dapat diraba, atau difoto. 

Gagasan–gagasan tersebut berada dalam kepala manusia, atau dengan kata lain dalam 

alam pikiran masyarakat dimana kebudayaan itu hidup. Ide-ide dan gagasan-gagasan 

manusia banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat memberi jiwa kepada 

masyarakat itu. Gagasan-gagasan tidak pernah lepas antara satu dengan yang lain, 

melainkan selalu berkaitan, menjadi suatu sistem. Para ahli Antropologi dan 

Sosiologi menyebut sistem ini sebagai sistem budaya (cultural system). Dalam bahasa 

Indonesia terdapat juga istilah lain yang sangat tepat untuk menyebut wujud ideal dari 

kebudayaan ini, yaitu adat, atau adat istiadat untuk bentuk jamaknya. 

Istilah adat dan tradisi sering membingungkan karena pemahaman orang 

mengenai kedua istilah itu tidak sama. Secara umum, adat dan tradisi merupakan 

suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun temurun. Tetapi apabila 

dikaji lebih mendalam, ada perbedaan antara keduanya. Adat yang dilanggar akan 
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mengakibatkan sanksi bagi orang yang melakukannya. Aturan tentang sanksi ini yang 

biasa disebut dengan “hukum adat”. Sedangkan orang yang melanggar tradisi 

biasanya tidak menerima sanksi apa-apa. Sehingga dalam penggunaannya perlu 

dibedakan antara adat dan tradisi. 

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa dan sebagai salah 

satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena 

itu setiap bangsa memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda. Justru karena 

perbedaan ini, maka dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan sumber yang 

terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Adat yang 

hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat merupakan suatu ciri khas yang 

membedakan dengan bangsa lain.  

Sebagai sistem ide, kebudayaan merupakan serangkaian petunjuk, rencana-

rencana dan strategi yang terdiri dari modal-modal kognitif yang bersumber dari nilai 

yang ada dalam etos dan pandangan hidup. Oleh masyarakat yang menganutnya 

digunakan untuk mengintepretasikan dan menghadapi lingkungannya secara selektif. 

Dengan demikian kebudayaan hanyalah sebuah variabel yang semata-mata hanya 

relevan dalam kaitannya dalam lingkungan tertentu. 

Wujud kedua dari kebudayaan yang disebut sistem sosial (social system), 

mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial terdiri dari 

aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi. Sebagai rangkaian aktivitas manusia 

dalam suatu masyarakat, sistem sosial itu bersifat konkret, terjadi dalam kehidupan 

kita sehari-hari, dapat diobservasi, difoto, dan didokumentasi. Wujud ketiga dari 

kebudayaan yang disebut kebudayaan fisik, tidak memerlukan banyak penjelasan. Hal 
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ini dikarenakan wujud ini berupa seluruh total hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan 

karya semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling konkret, dan berupa 

benda-benda atau hal-hal yang dapat dilihat, diraba, dan difoto. 

Ketiga wujud dari kebudayaan di atas dalam kenyataan kehidupan masyarakat 

tentu tidak terpisah satu dengan yang lain. Kebudayaan ideal dan adat-istiadat 

mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia. Baik pikiran-pikiran 

dan ide-ide, maupun tindakan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda 

kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan 

hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan dari lingkungan alamiahnya 

sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berfikirnya.      

Dalam setiap kebudayaan, sistem budaya atau adat istiadat secara khusus 

terdiri dari nilai-nilai budaya, pandangan dan cita-cita, norma-norma dan hukum, 

pengetahuan serta keyakinan. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling 

tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Dengan demikian merupakan konsep-

konsep mengenai segala sesuatu yang hidup dalam alam pikiran sebagian warga suatu 

masyarakat, yang dianggap paling berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat 

berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi bagi kehidupan 

masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1990:190). 

Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam 

masyarakat, tetapi sebagai konsep suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara 

rasional dan nyata. Namun, justru karena sifatnya yang umum, luas, dan tidak konkret 

itu, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional 
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dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dari kebudayaan yang 

bersangkutan. Kecuali itu, para individu itu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-

nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga konsep-konsep itu sejak 

lama telah berakar dalam alam jiwa mereka.   

Suatu sistem nilai budaya seringkali juga berupa pandangan hidup (world 

view) bagi setiap manusia yang menganutnya. Namun pandangan hidup biasanya 

hanya mengandung sebagian dari nilai budaya yang dianut oleh suatu masyarakat, 

yang dipilih secara selektif oleh individu dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu,  

sistem nilai itu merupakan suatu sistem pedoman yang dianut oleh kelompok-

kelompok atau individu-individu dalam masyarakat. Seperti apa yang telah tersebut di 

atas maka dalam rangka tiap kebudayaan, adat-istiadat itu secara khusus terdiri dari 

nilai-nilai budaya, pandangan hidup, cita-cita, norma-norma dan hukum, pengetahuan 

dan keyakinan.  

Tradisi Pasar Kliwonan yang terdapat di Kabupaten Batang merupakan salah 

satu adat atau tradisi yang sampai sekarang masih dipertahankan keberadaannya. 

Tradisi ini erat kaitannya dengan cikal bakal berdirinya kota Batang. Oleh karena itu, 

masyarakat Kabupaten Batang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung 

dalam tradisi ini. Seiring dengan berlalunya waktu, maka fungsi tradisi ini bergeser 

dari kegiatan pengobatan penyakit menjadi sumber untuk mencari nafkah bagi 

masyarakat yang berjualan di Pasar Kliwonan tersebut. 
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2.3.3 Kehidupan Ekonomis dalam Kebudayaan Indonesia 

Kehidupan ekonomi antarsuku bangsa di Indonesia memperlihatkan 

perbedaan yang sangat besar jika dibandingkan dengan sifat kebudayaan yang 

bersifat universal. Kebutuhan hidup orang Jawa akan berbeda dengan kebutuhan 

hidup orang Batak maupun orang Irian. Hal ini dikarenakan cara kerja yang dilakukan 

berlainan sehingga hasil yang akan didapatkan pun berbeda. 

Secara ilmu kebudayaan tidaklah tepat menamakan kebudayaan Indonesia itu 

rendah nilai ekonominya, seperti yang biasa dinyatakan oleh bangsa-bangsa Barat. 

Sebab hal itu berarti memakai ukuran bangsa-bangsa Barat yang memang tingkat 

ekonominya lebih maju. Tetapi dapat dipahami bahwa apabila Indonesia ingin terus 

bertahan dan mengejar ketinggalan dalam bidang ekonomi, maka mulai sekarang 

ukuran yang dipakai adalah ukuran bangsa-bangsa Barat (Fiescher, 1980:176). 

Perbedaan yang mencolok antara bangsa-bangsa Timur dan Barat adalah 

mengenai keadaan pedesaan yang masih tertutup dari pengaruh luar daerah. Dalam 

persekutuan-persekutuan daerah yang jarang penduduknya, yang dirasa cukup 

berbeda dengan daerah di tempat lain yang sudah lebih modern. Adanya kewajaran 

yang bersifat religio magis merupakan faktor utama yang menghambat pengaruh luar. 

Pertanian, perikanan, pembangunan rumah, dan lain-lain semuanya berlaku seperti 

yang telah dilakukan oleh nenek moyang. 

Dalam lingkungan daerah yang masih berlaku sistem religio magis, maka 

pelanggaran/penyimpangan terhadap sistem itu tidak dibenarkan, walaupun secara 

ekonomis bangsa-bangsa Barat menganggap hal itu wajar-wajar saja. Juga upacara 

magis dan religius yang selalu diajarkan kepada kita, yang berhubungan dengan 
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kegiatan ekonomi, tidak dapat ditinggalkan dan disangkal, walaupun kita 

menganggap sebagai hambatan dan beban bagi suatu perkembangan ekonomi yang 

sehat.  

Apabila masyarakat dalam tindakannya yang ekonomis dihalangi oleh tradisi 

yang bersifat religio magis, maka tidaklah heran bila masyarakat tersebut akan 

tertinggal dari daerah yang lain. Sehingga kita harus mulai belajar dari bangsa-bangsa 

Barat, bahwa untuk melakukan tindakan dan kegiatan ekonomi, kita harus 

mempelajari hal-hal yang baru dan bersikap ekonomis. Walupun begitu, tradisi yang 

sudah terlanjur melekat tidak kita hilangkan sama sekali.  

2.4 Kerangka Teoritik        
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Pembangunan nasional yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah 

merupakan salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat 

dilihat dengan ditingkatkannya upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah. 

Suatu pemberdayaan mempunyai lima komponen utama, yaitu kesejahteraan, akses 

atas sumber daya, penyadaran, partisipasi, dan kontrol. Pelaksanaan Tradisi Pasar 

Kliwonan di Kabupaten Batang dapat dikatakan sebagai upaya pemberdayaan karena 

tradisi ini mencakup kelima komponen utama di atas. Sebagai upaya pemberdayaan 

masyarakat, maka Tradisi ini mempunyai dampak atau pengaruh bagi kehidupan 

masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Pendekatan atau Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tertulis atau lisan dari orang–orang 

dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002:3). 

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran tentang dampak Tradisi Pasar Kliwonan terhadap upaya pemberdayaan 

masyarakat dengan tepat dan bermutu, sehingga dari data tertulis maupun melalui 

wawancara dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas mengenai upaya 

pemberdayaan masyarakat tersebut. 

 

3.2 Fokus atau Variabel Penelitian 

Fokus penelitian membantu peneliti kualitatif membuat keputusan untuk 

membuang atau menyimpan informasi yang diperolehnya. Hal itu dilakukan dengan 

jalan mengumpulkan pengetahuan secukupnya yang mengarahkan seseorang pada 

upaya memahami dan menjelaskannya. 

Berdasarkan konsep di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah dampak positif dan dampak negatif Tradisi Pasar Kliwonan terhadap upaya 

pemberdayaan masyarakat Kabupaten Batang. 
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3.3 Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2002:112) sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan itu, pada bagian ini jenis 

datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan 

statistik. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Kata-kata dan tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati/diwawancarai 

merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dan 

pengambilan foto. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau 

pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar, dan bertanya (Moleong, 2002:112). Dalam penelitian ini yang merupakan 

sumber data utama adalah pedagang di Pasar Kliwonan, aparatur pemerintah daerah 

(pemda) yang terkait dengan upaya kesejahteraan masyarakat, tokoh masyarakat 

(seorang guru SD), dan pengunjung di Pasar Kliwonan. 

2. Sumber tertulis 

Walaupun dikatakan bahwa sumber diluar kata-kata dan tindakan 

merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak dapat diabaikan. Dilihat dari sumber 

data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku 

dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi 

(Moleong, 2002:113). Dalam penelitian ini sumber tertulis yang digunakan adalah 

buku. 
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3. Foto  

Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan 

penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto 

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk 

menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Menurut 

Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2002:115) ada dua kategori foto yang dapat 

dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto 

yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian ini foto yang digunakan 

adalah foto yang dihasilkan oleh peneliti.   

3.4 Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian 

kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-

faktor kontekstual. Jadi maksud sampling dalam hal ini adalah untuk menjaring 

sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya 

(constructions). Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya 

perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya 

adalah untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik. 

Maksud kedua dari sampling adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari 

rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada 

sampel acak, tetapi sampel bertujuan atau purposive sampel (Moleong, 2002:165). 

Sampel bertujuan (Purposive Sample) dapat ditandai dari ciri-cirinya sebagai 

berikut: 
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1. Rancangan sampel yang muncul. 

2. Pemilihan sampel secara berurutan. 

3. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel. 

4. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan. 

 Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu 

pedagang, aparat yang terkait, tokoh masyarakat, dan pengunjung di Pasar Kliwonan.  

3.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:135). Dalam 

penelitian ini wawancara ditujukan kepada  pedagang di Pasar Kliwonan, petugas 

yang terkait dengan bidang kesejahteraan masyarakat (pemberdayaan masyarakat), 

tokoh masyarakat (seorang guru SD), dan pengunjung di Pasar Kliwonan. 

Wawancara yang dilakukan digunakan untuk mengungkap data tentang keadaan 

pedagang sebelum dan sesudah berdagang di Pasar Kliwonan dan mengenai 

dampaknya terhadap upaya pemberdayaan. 
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2. Pengamatan/Observasi 

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2002:125), ada beberapa 

alasan mengapa dalam penelitian kualitatif pengamatan dimanfaatkan sebesar-

besarnya: (1) teknik pengamatan ini ini didasarkan atas pengamatan secara langsung, 

(2) teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

sebenarnya, (3) pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi 

yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung 

diperoleh dari data, (4) untuk mengecek tingkat kepercayaan data yang bias, (5) 

teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang 

rumit, dan (6) dalam kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak 

dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat berguna. 

Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan 

serta dan yang tidak berperan serta. Pada pengamatan tanpa peran serta pengamat 

hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Pengamat berperan 

serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus 

menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Dalam penelitian ini peneliti 

hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan.   Yang diamati oleh 

peneliti yaitu interaksi sosial antara pedagang dan pengunjung  serta suasana yang 

tercipta antara pedagang dan pengunjung di Pasar Kliwonan. 

3. Dokumentasi 

Guba dan Lincoln dalam Moleong (2002:161) mendefinisikan dokumen 

sebagai setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam 
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penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat digunakan 

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dalam penelitian ini 

dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi, seperti arsip dan buku. 

3.6 Objektivitas dan Keabsahan Data 

Untuk mencapai keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik 

Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. 

Adapun teknik yang digunakan adalah teknik pemeriksaan dengan 

memanfaatkan sumber. Menurut Patton (1987:331) dalam bukunya Moleong 

(2002:178), triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dengan metode kualitatif. Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan 

jalan sebagai berikut: 

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. membandingkan apa yang dikatakan orang–orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan 

tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan. 
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5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  

Dalam penelitian ini digunakan teknik Triangulasi sumber yang dicapai 

dengan jalan:  

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan 

 

 

 

2. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

 

 

 
3.7 Metode Analisis Data 

Menurut Patton (1980:268) dalam bukunya Moleong, analisis data adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, 

dan satuan uraian dasar. Selanjutnya Bogdan dan Taylor (1975:79) mendefinisikan 

analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan 

tema dan merumuskan hipotesisnya (ide) seperti yang disarankan oleh data dan 

sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Jika dikaji, 

pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data 

sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan 

dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga 

Sumber data
Pengamatan 

Wawancara 

Sumber data
Wawancara  

Dokumen  
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dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data (Moleong, 2002:103). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, dimana 

komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data untuk menganalisis data hasil penelitiannya. Data yang diperoleh 

di lapangan berupa data kualitatif dan data tersebut diolah dengan model interaktif. 

Langkah–langkah dalam metode analisis interaksi adalah sebagai berikut:  

1.   Pengumpulan Data, adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan 

yang dilakukan terhadap terhadap berbagai jenis dan bentuk data yanag ada di 

lapangan kemudian data–data tersebut dicatat. 

2.   Reduksi Data, hasil penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, 

direduksi, kemudian disusun supaya lebih sistematis untuk mempermudah peneliti di 

dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali. 

3.   Sajian Data, sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran 

keseluruhan atau bagian–bagian tertentu dari hasil penelitian. 

4. Verifikasi Data, dari data–data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

diobservasi kemudian peneliti mencari makna hasil penelitian. Peneliti berusaha 

mencari pola, hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau 

data yang diperoleh peneliti membuat kesimpulan–kesimpulan kemudian diverifikasi. 

Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan verifikasi 

data dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Model Analisis Interaksi 

 

 

 

 

 

 

(Miles dan Huberman, 1992 : 20) 

3.8 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan berikut ini. 

1. Tahapan pra penelitian/persiapan, yaitu peneliti membuat rancangan penelitian dan 

instrumen penelitian. 

2. Tahapan penelitian, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan 

pengamatan, mengumpulkan data, dan menganalisis data yang diperoleh dari 

lapangan. 

3. Tahapan penulisan laporan, yaitu peneliti melaporkan hasil penelitian dan 

menyusunnya dalam bentuk laporan ilmiah. 

Pengumpulan data  

Penyajian data  

Reduksi data  

Penarikan kesimpulan 
atau verifikasi 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kota Batang 

Menurut kamus Kawi-Indonesia karangan Prof. Drs. Wojowasito, Batang 

berarti: (1) plataran, (2) tempat yang dipertinggi, (3) dialahkan, dan (4) kata bantu 

bilangan (footnote). Dalam Bahasa Indonesia (juga Bahasa Melayu) Batang berarti 

sungai, dan dalam kamus Jawa-Indonesiaa karangan Prawiroatmojo berarti 

terka/tebak. Atas dasar arti kata tersebut di atas maka dalam hubungan alami yang 

ada di lokasi yang ada sekarang ini maka yang agak tepat adalah: sebuah plataran 

(platform) yang agak ketinggian dibandingkan dengan dataran sekitarnya maupun 

bila dilihat dari puncak pegunungan di sekitarnya, juga bila dipandang dari Laut Jawa 

(Sekretariat Daerah, 2002: 42). 

Menurut sejarahnya, ada beberapa pendapat/versi cerita mengenai sejarah 

berdirinya Kota Batang. Berikut adalah beberapa diantaranya. 

1. Menurut legenda yang sangat populer, Batang berasal dari kata Ngembat-

Watang yang berarti mengangkat batang kayu. Hal ini diambil dari peristiwa 

kepahlawanan Ki Ageng Bhahurekso, yang dianggap sebagai cikal bakal Batang. 

Adapun riwayatnya diungkapkan sebagai berikut: 

 Konon pada waktu Mataram mempersiapkan daerah-daerah pertanian untuk 

mencukupi persediaan beras bagi para prajurit Mataram yang akan mengadakan 



43 

penyerangan ke Batavia, Bhahureksa mendapat tugas membuka hutan Roban untuk 

dijadikan daerah persawahan. Hambatan dalam tugas ternyata cukup banyak. Para 

pekerja penebang hutan banyak yang sakit dan mati karena konon diganggu oleh jin, 

setan, siluman penjaga hutan Roban yang dipimpin oleh  raja mereka Dadungawuk. 

Namun berkat kesaktian Bhahureksa, raja siluman itu dapat dikalahkan dan 

berakhirlah gangguan-gangguan tersebut. 

 Demikianlah hutan Roban sebelah barat dapat ditebang seluruhnya. Tugasnya 

kini tinggal mengusahakan pengairan atas lahan yang telah dibukanya itu. Tetapt 

untuk pelaksanaan sisa pekerjaan ini pun tidak luput dari gangguan maupun halangan. 

Gangguan utama adalah dari raja siluman Uling yang bernama Kolo Drubikso. 

Bendungan yang telah selesai dibuat untuk menaikkan air sungai Lojahan yang 

sekarang bernama sungai Kramat itu selalu jebol karena dirusak oleh anak buah raja 

Uling. Mengetahui hal itu, Bhahurekso langsung turun tangan dan berhasil 

membasmi raja Uling dan anak buahnya.  

 Ternyata masih ada satu hambatan lagi, yaitu air dari bendungan yang sudah 

dibuat tidak lancar alirannya. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, bahkan 

kadang tidak mengalir sama sekali. Setelah diteliti, ternyata ada batang kayu (watang) 

besar yang melintang menghalangi aliran air. Berpuluh-puluh orang disuruh 

mengangkat dan memindahkan watang tersebut, tetapi sama sekali tidak berhasil. 

Akhirnya Bhahurekso turun tangan sendiri, setelah mengheningkan cipta memusatkan 

kekuatan dan kesaktiannya, watang yang besar itu dengan mudah dapat diangkat dan 

dengan sekali embat patahlah watang itu. Demikianlah dari peristiwa ngembat watang 

itu terjadilah nama Batang yang berasal dari kata Ngem-Bat wa-Tang (Batang).  
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2. Majalah Karya Dharma Praja Mukti pernah memuat suatu tulisan kiriman 

Kusnin Asa, di situ disebutkan bahwa nama Batang dikenal pada jaman kerajaan 

Majapahit, sebagai suatu kota pelabuhan. Nama Batang berasal dari kata BATA-AN, 

bata berarti batu dan -an berarti satu atau pertama. 

3. Menurut Bapak Suhadi BS, BA dalam naskah Pengantar Lambang Daearah 

Batang menyebutkan bahwa berdasarkan Sapta Parwa karya Mohammad Yamin yang 

berhasil ia kutip lengkap dengan fragmen petanya, ia menyebutkan bahwa nama 

Batang telah telah dikenal sejak orang-orang Tionghoa banyak berguru agama Budha 

ke Sriwijaya. Batang ini dikenal dengan nama Batan sebagai kota pelabuhan sejaman 

dengan Pemaleng (Pemalang) dan Tema (Demak).   

4. Pada peta perjalanan abad ke 16 dan 17, Batang telah banyak disebut-sebut 

sebagai kota pelabuhan yang penting di samping Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan 

Kendal.  

4.1.2 Deskripsi Umum mengenai Kabupaten Batang 

Kabupaten Batang merupakan kabupaten yang paling muda di Jawa Tengah. 

Hal ini dikarenakan jaman dulu Batang pernah bersatu dengan Kabupaten 

Pekalongan, tepatnya tahun 1934 pada masa Malaise Meleset (beruiniging) ketika 

Pemerintah Hindia Belanda bangkrut. Pada masa Revolusi Fisik tahun 1945-1950 

Batang merupakan pangkalan ALRI yang penting. Dan di tahun 1947-1950 

merupakan daerah perlawanan gerilya para pejuang yang cukup merepotkan dan 

memusingkan Tentara Belanda karena gigihnya perlawanan dan sulitnya medan. Pada 

masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1965, Batang termasuk Kabupaten Pekalongan 

merupakan kancah pergolakan 4 partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi, PKI dan 
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beberapa partai kecil lainnya, sehingga tidak berkesempatan membangun, baik secara 

fisik maupun mental. Namun pada akhir masa Orde Lama timbul kesadaran untuk 

berkeinginan mendirikan kembali Kabupaten Batang yang banyak tertinggal di 

berbagai bidang kehidupan. Sehingga pada masa tahun 1965-1985 (masa Orde Baru) 

Batang mulai berbenah diri dan membangun dalam berbagai segi kehidupan (mental 

dan fisik).  

 Kabupaten Batang terletak antara 6051146” dan 7011147” Lintang Selatan dan 

antara 109040119” dan 110003106” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Batang 

adalah 78.864,16 ha. Luas wilayah tersebut terdiri dari 22.425,58 ha (28,44%) lahan 

sawah dan 56.438,58 ha (71,56%) lahan bukan lahan sawah. Menurut 

penggunaannya, sebagian lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan 

irigasi sederhana (47,33%), kemudian lahan sawah dengan irigasi teknis (33,36%), 

lainnya berpengairan irigasi setengah teknis dan tadah hujan. Sedangkan lahan bukan 

lahan sawah digunakan untuk tegal huma sebesar 34,23% yang merupakan persentase 

penggunaan, kemudian digunakan untuk bangunan/pekarangan, perkebunan, hutan 

negara, tambak/kolam, dan padang rumput. 

  Kabupaten Batang terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 236 desa, 

9 kelurahan, 883 dukuh, 3864 RT (Rukun Tetangga) dan 1318 RW (Rukun Warga). 

Sedangkan batas-batasnya sebagai berikut. 

Sebelah barat  : Kota dan Kabupaten Pekalongan. 

Sebelah timur  : Kabupaten Kendal. 

Seabelah utara  : Laut Jawa. 

Sebelah selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. 
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Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 

2003 tercatat sebesar 680.307 jiwa. Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki 

terhadap penduduk perempuan) sebesar 99,06. Sedangkan kepadatan penduduk di 

Kabupaten Batang tercatat sebesar 863 jiwa per km2. 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Menurut Status Warga Negara Tahun 2003 

Jenis kelamin No Status warga 
negara Laki-laki Perempuan 

Jumlah 

1. WNI 338.550 341.756 680.306 

2. WNA (Asing) 0 1 1 

   Jumlah 680.307 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang 

Apabila dilihat dari kelompok umur dan jenis kelamin, maka di Kabupaten 

Batang berdasarkan registrasi akhir tahun 2003 terdiri dari 338.550 jiwa penduduk 

laki-laki dan 341.757 jiwa penduduk perempuan dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

Kelompok umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

0-14 

15-29 

30-44 

45-59 

106.983 

90.417 

75.213 

42.053 

103.035 

92.733 

76.075 

41.238 

210.018 

183.150 

151.288 

83.291 
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60-69 

70- 

16.242 

7.642 

19.115 

9.561 

35.357 

17.203 

Jumlah 338.550 341.757 680.307 

              Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang 

 
Persentase penduduk Kabupaten Batang berumur lima tahun keatas apabila 

dilihat dari tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 

Persentase Tingkat Pendidikan di Kabupaten Batang 

Tingkat Pendidikan Persentase 

Tidak/belum tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Tamat Diploma, Akademi, PT 

43,04% 

9,89% 

5,84% 

1,20% 

                      Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang 

 Banyaknya sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional  Kabupaten 

Batang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 

Jumlah Sekolah di Kabupaten Batang 

 

Tingkat Sekolah Jumlah Persentase 

TK 

SD 

SLTP 

163 

477 

54 

13,51% 

39,55% 

4,48% 
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SLTA 

RA/BA 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Madrasah Aliyah (MA) 

Madrasah Diniyah (MD) 

21 

71 

110 

27 

10 

273 

1,74% 

5,89% 

9,12% 

2,24% 

0,83% 

22,64% 

                       Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang 

Suasana kerukunan kehidupan beragama sangat didambakan oleh masyarakat. 

Kabupaten Batang yang penduduknya mayoritas beragama Islam sangat menyadari 

hal itu. Beragam tempat peribadatan yang ada merupakan salah satu bukti kerukunan 

antar umat beragama. Banyaknya tempat peribadatan di Kabupaten Batang mencapai 

3.213 buah yang terdiri dari 636 masjid, 2.560 mushalla, 16 gereja, dan 1 pura. 

Sedangkan persentase dari banyaknya pemeluk agama di Kabupaten Batang adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5 

Persentase Penduduk Kabupaten Batang Berdasarkan Agama 

Agama Jumlah Persentase 

Islam 

Kristen Protestan 

Kristen Katholik 

Hindu 

Budha 

670.000 

5.000 

5.000 

175 

132 

99,51% 

0,25% 

0,22% 

0,01% 

0,01% 

Jumlah 680.307 100% 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang 
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Sektor pertanian masih menjadi gantungan hidup tenaga kerja di Kabupaten 

Batang, terbukti sebanyak 48,12% penduduknya bekerja pada sektor ini (pertanian 

tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian lainnya). Sektor 

lain selain sektor pertanian yang banyak diminati adalah sektor perdagangan sebesar 

13,86% dan sektor industri sebesar 11,07%. 

Selanjutnya persentase pencari kerja yang ada di Kabupaten Batang sebesar 

20,63% adalah lulusan SLTA, kemudian lulusan SLTP sebesar 10,51%, sarjana 

sebesar 24,46%, lulusan SD sebesar 0,76% dan lulusan sarjana muda sebesar 12,55%. 

Dari seluruh jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Kantor Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi tercatat 68,14% berumur 20-44 tahun, sedangkan sisanya 31,86% 

berumur 10-19 tahun. 

Tabel 6 

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Usaha 

Jenis lapangan usaha Jumlah Persentase 

Pertanian tanaman pangan 

Jasa 

Perdagangan 

Industri 

Pertanian lainnya 

Angkutan 

Perikanan 

Perkebunan 

Peternakan 

Lainnya 

178.709 

79.949 

65.846 

51.731 

23.514 

9.405 

9.405 

9.405 

4.702 

37.623 

38% 

17% 

14% 

11% 

5% 

2% 

2% 

2% 

1% 

8% 

Jumlah 470.289 100% 

                        Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang 
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 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sektor perdagangan 

menempati urutan ketiga dalam jenis mata pencaharian yang ada di Kabupaten 

Batang. Seperti kota-kota lain di Jawa Tengah, maka sektor pertanian masih menjadi 

mata pencaharian umum yang dilakukan oleh masyarakat. Walaupun begitu, sektor 

perdagangan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang tertarik untuk 

menjalaninya. Apalagi dengan adanya Tradisi Pasar Kliwonan, setiap bulannya 

masyarakat yang ingin berjualan di sana semakin banyak. Sehingga ada kebijakan 

baru yang memperbolehkan masyarakat untuk berjualan di sekitar alun-alun. Hal ini 

dilakukan agar keinginan masyarakat yang ingin berjualan di Pasar Kliwonan dapat 

terpenuhi. Banyaknya jumlah mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat 

Kabupaten Batang membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan 

pentingnya peningkatan kesejahteraan hidup semakin tinggi. 

 Sarana kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam meningkatkan 

kesehatan masyarakat. Pada tahun 2003 sarana kesehatan yang ada di Kabupaten 

Batang adalah Puskesmas 21 buah, Puskesmas Pembantu 44 buah, Balai Pengobatan 

Umum 9 buah, dan Rumah Sakit Umum 1 buah. Semua sarana kesehatan yang ada 

terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga diharapkan 

tingkat kesehatan masyarakat terus membaik.   

4.1.3 Deskripsi Umum mengenai Pasar Kliwonan 

Tradisi Pasar Kliwonan di Kabupaten Batang terjadi setiap 35 hari atau 

“selapan dina” menurut perhitungan Jawa. Bagi masyarakat Batang keberadaan 

tradisi ini mempunyai makna tersendiri karena erat kaitannya dengan sejarah 

berdirinya Kota Batang. Tradisi ini mencakup hari Kamis Wage dan malam Jumat 
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Kliwon serta hari Jumat Kliwonnya. Pada masa lalu, malam Jumat Kliwon 

merupakan waktu pelaksanaan pengobatan/penyembuhan bagi orang-orang yang 

sakit/terkena guna-guna. Tempatnya di depan Masjid Jami’ yaitu di alun-alun yang 

merupakan pusat kota. Biasanya waktu penyembuhan ditonton oleh banyak orang 

yang tertarik untuk melihat. Orang yang melakukan penyembuhan biasanya 

melakukan kaul/janji apabila sembuh nanti. Dalam proses penyembuhan orang itu 

membuang pakaian yang bekas dipakai untuk membuang penyakit yang melekat. 

Keterangan ini di ungkapkan oleh Bapak Sudarmanto (50 tahun), seorang guru SD 

dan tokoh masyarakat dalam wawancara tanggal 19 Desember 2004 sebagai berikut: 

“Dahulu Tradisi Pasar Kliwonan digunakan sebagai waktu yang baik untuk 
mengobati orang yang sakit, khususnya orang yang terkena guna-guna. Orang 
yang sakit datang ke alun-alun untuk menyembuhkan diri dengan dibantu oleh 
seseorang yang mempunyai ilmu tertentu. Orang itu dipercaya dapat 
menyembuhkan orang yang datang kepadanya. Dalam pelaksanaannya, terjadi 
percampuran antara tradisi/adat istiadat dengan ajaran Islam”. 
 

 
Kemudian orang itu membagikan “jadah pasar” (berbagai jenis jajanan 

tradisional yang biasanya dijual di pasar) dan uang logam kepada orang–orang yang 

menonton agar di kemudian hari ia mendapatkan rejeki. Tahapan selanjutnya adalah 

acara guling badan di hamparan rumput yang hijau serta terakhir membasuh muka di 

Masjid Jami’. 

  Seiring dengan berjalannya waktu, peristiwa yang semestinya berjalan 

dengan sakral telah beralih fungsi menjadi kegiatan yang bersifat menghibur karena 

sekarang banyak orang yang berjualan di alun-alun. Selain itu, orang yang datang 

untuk berobat pun semakin jarang dan bahakan mungkin sekarang sudah tidak ada 

lagi. Sehingga di malam Jumat Kliwon terjadi keramaian yang disebabkan oleh 
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adanya pasar malam yang semestinya menjadi tempat penyembuhan/pengobatan bagi 

orang yang sakit. 

Dikatakan ada percampuran antara tradisi/adat istiadat dengan ajaran agama 

Islam karena pada waktu itu orang yang bertugas melakukan pengobatan 

menggunakan semacam upacara ritual dengan memakai sesaji dan doa-doa tertentu. 

Dalam pelaksanaannya upacara pengobatan itu dilakukan di alun-alun yang terletak 

persis di depan Masjid Jami Batang. Setelah upacara ritual yang sarat oleh suasana 

mistik dan magis itu selesai, maka orang yang sakit itu diwajibkan untuk membasuh 

muka/mandi di Masjid Jami. Hal ini dilakukan agar sisa-sisa penyakit yang masih 

melekat di tubuh dapat hilang sama sekali. Dalam wawancara yang telah dilakukan, 

Bapak Sudarmanto mengatakan tidak tahu apakah hal ini bertentangan dengan ajaran 

agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Kabupaten Batang. Yang jelas 

bahwa kegiatan ritual itu sudah sejak dulu dilakukan oleh masyarakat, walaupun 

sekarang kegiatan itu sudah mengalami pergeseran fungsi yang cukup drastis.   

 Walaupun begitu, pada malam Jumat Kliwon selalu dilakukan 2 peristiwa 

penting yaitu nyekar dan kegiatan pada malam Jumat Kliwonnya. 

1. Nyekar 

Sebagai layaknya masyarakat Jawa, pada hari Kamis Wage sore banyak 

orang yang berziarah ke makam anggota keluarga atau leluhurnya, untuk nyekar dan 

mengirim doa. Secara umum nyekar dapat diartikan sebagai mengunjungi makam 

keluarga atau leluhur untuk menabur bunga dan mengirim doa. Biasanya mereka 

pergi ke makam bersama keluarga atau rombongan. Di sana selain mengirim doa juga 

membersihkan batu nisan milik anggota keluarga yang telah meninggal itu. 



53 

Sementara malamnya beberapa kalangan terutama para tetua mengadakan acara 

nyepi, baik dilakukan di rumah kediaman atau tempat-tempat yang dianggap keramat, 

bertuah, hening, dan mempunyai unsur gaibnya. 

2. Malam Jumat Kliwon 

Setelah sorenya melakukan nyekar ke makam, maka pada malam harinya 

masyarakat berbondong-bondong pergi ke alun-alun  untuk menikmati Pasar 

Kliwonan yang terjadi setiap 35 hari itu. Di sana banyak pedagang yang berjualan 

barang-barang, misalnya makanan, minuman, kerajinan, pakaian, dan lain sebagainya 

yang harganya terjangkau. Dalam pelaksanaannya, suasana mistik masih dapat 

dijumpai, antara lain adanya sugesti/kepercayaan bahwa apabila seseorang berjualan 

di Pasar Kliwonan maka sesudah malam itu dagangannya akan selalu laris terjual. 

Oleh sebab itu, pedagang yang datang tidak hanya berasal dari dalam kota saja, tetapi 

banyak juga yang dari luar kota. Selain itu, ada juga anggapan bahwa apabila 

seseorang belum mendapatkan jodoh/pasangan, maka dengan pergi ke alun-alun pada 

malam Jumat Kliwon jodoh/pasangannya akan dekat. Entah anggapan itu benar atau 

tidak tetapi banyak orang yang masih mempercayainya. Terlepas dari suasana 

mistiknya, tradisi Pasar Kliwonan memang mempunyai arti dalam sejarah berdirinya 

Kota Batang. 

Bagi masyarakat yang masih percaya dan mematuhi adat (memegang 

teguh adat) dalam acara di alun-alun tersebut digunakan untuk ngluwar kaul (suatu 

janji tertentu apabila seseorang terbebas dari marabahaya/penyakit/tercapai cita-

citanya). Tradisi ini telah berjalan lama, sama lamanya dengan kehadiran Kabupaten 

Batang dalam peta nusantara.  
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Selain di alun-alun, tradisi malam Jumat Kliwon juga dapat dilakukan di 

Sungai Kramat. Sungai Kramat merupakan sungai yang bersejarah di Kabupaten 

Batang. Bupati Batang ke II Mandurarejo dengan kelihaiannya memberikan semacam 

sugesti. Dimana peziarah yang mau pergi ke Sungai Kramat dan sekurang-kurangnya 

membasuh wajah dengan air sungai tersebut, akan didoakan banyak rejeki. Di tempat 

ini masyarakat dapat mengenang dan menghayati nilai-nilai perjuangan para pendiri 

Kabupaten Batang, serta mengikuti jejak suri tauladan dari para tokoh panutan/pujaan 

yang telah almarhum, dimana petilasan serta makamnya dipercaya banyak terdapat di 

kawasan ini. Berkenaan dengan itu, maka peziarah dari waktu ke waktu semakin 

bertambah, apalagi sekarang ditunjang dengan aneka hiburan, serta sarana dan 

prasarana yang memadai. Sehingga diharapkan selain melestarikan nilai-nilai 

perjuangan para leluhur juga dapat menambah pandapatan Pemda Kabupaten Batang 

serta kesejahteraan masyarakat setempat. 

4.1.4 Pelaksanaan Pasar Kliwonan di Kabupaten Batang 

Sesuai dengan namanya, maka tradisi ini dilaksanakan pada malam Jumat 

Kliwon. Pada awalnya tradisi ini digunakan sebagai tempat penyembuhan/pengobatan  

bagi orang-orang yang sakit/terkena guna-guna. Tetapi seiring dengan waktu, 

disamping digunakan sebagai penyembuhan/pengobatan, unsur ekonomi juga mulai 

muncul. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya orang yang berkunjung/datang ke 

alun-alun pada malam Jumat Kliwon. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan hal ini 

dimulai. Awalnya hanya sedikit orang yang memanfaatkan kesempatan itu untuk 

berjualan makanan seadanya bagi orang yang melakukan pengobatan, misalnya 

kacang rebus, martabak dan minuman. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sudarmanto 
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(50 tahun), seorang guru Sekolah Dasar (SD) yang juga merupakan tokoh masyarakat 

dalam wawancara tanggal 19 Desember 2004: 

“Pelaksanaan Pasar Kliwonan sekarang berbeda dengan yang dulu. Kalau 
dulu alun-alun hanya digunakan sebagai tempat untuk mengobati orang sakit, 
dan sama sekali tidak ada unsur hiburannya. Suasana pada malam Jumat 
Kliwon pun sangat terasa oleh unsur kesakralan dan kemistikannya. Tidak 
seperti sekarang yang hanya mengutamakan unsur hiburannya. Orang yang 
berobat pun sudah jarang, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi”. 

  
Seiring dengan berlalunya waktu, semakin banyak orang yang tertarik untuk 

berjualan di alun-alun karena mereka banyak mendengar sugesti bahwa apabila 

berjualan di alun-alun pada malam Jumat Kliwon akan mendatangkan keuntungan 

dikemudian hari. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan sugesti ini menjadi 

perhatian bagi masyarakat yang berjualan di Pasar Kliwonan. Hal ini diungkapkan 

oleh Ibu Sumiyati (50 tahun) pada wawancara tanggal 19 Desember 2004: 

“Pertama kali saya berjualan pada malam Jumat Kliwon karena ajakan 
tetangga saya. Dia mengatakan bahwa apabila berjualan di alun-alun maka 
dagangannya akan laris. Kebetulan saya hanya ibu rumah tangga biasa, jadi 
saya mau mencoba. Ternyata hasilnya lumayan sehingga saya dapat 
membantu suami saya untuk menabung demi masa depan anak-anak. 
Sekarang setiap malam Jumat Kliwon saya berjualan pecel dan tahu campur di 
alun-alun, apalagi anak saya yang besar dapat membantu”. 

 
Entah hal itu benar atau tidak, tetapi pada malam Jumat Kliwon, alun-alun 

menjadi semakin ramai oleh pedagang dan pengunjung yang datang. Hal ini menjadi 

perhatian dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Batang. Pihak Pemda khawatir 

apabila tidak ditertibkan, maka keadaan alun-alun akan semrawut dan menimbulkan 

kemacetan. Hal ini disebabkan alun-alun terlatak di depan ruas jalan utama Pantura 

yang selama 24 jam selalu ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang, baik yang 

berasal dari dalam kota maupun dari luar kota. Maka setelah mengadakan pertemuan 
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dengan berbagai pihak yang berkaitan, dibuatlah peraturan mengenai pengaturan 

pedagang di alun-alun pada malam Jumat Kliwon. Setiap pedagang yang akan 

berjualan harus mendaftar dulu ke Dinas Pasar. Kemudian untuk retribusi maka 

diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Batang. Apabila 

jumlah pedagang sudah mencapai jumlah tertentu, maka pedagang yang baru masuk 

sudah tidak dapat tempat lagi. Sehingga diharapkan suasana alun-alun pada malam 

Jumat Kliwon akan terkendali karena pedagang yang berjualan jumlahnya tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Polisi yang sedang mengatur lalu lintas di jalan Pantura 

Hal ini dijelaskan oeh Bapak Wisnu Aji (37 tahun) pegawai Dipenda 

Kabupaten Batang dalam wawancara tanggal 24 Desember 2004: 

“Karena dari waktu ke waktu pedagang di alun-alun bertambah banyak, maka 
dibuatlah peraturan yang mengatur tentang hal ini. Pedagang yang dapat 
berjualan di Pasar Kliwonan jumlahnya terbatas agar tidak terjadi 
kesemrawutan. Pada saat ini pun suasana di alun-alun pada malam Jumat 
Kliwon sangat ramai sehingga terkadang terjadi kemacetan antara pengguna 
jalan dengan orang-orang yang datang ke alun-alun. Apalagi pedagang yang 
ada bukan hanya berasal dari Batang saja, tetapi juga dari luar kota, misalnya 
Pekalongan, Tegal, bahkan daerah Semarang”. 
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Kenyataan ini dipertegas oleh Ibu Anisah (40 tahun) yang berasal dari daerah 

Bandungan, Semarang dalam wawancara tanggal 23 Desember 2004: 

“Saya ini bukan orang Batang, tetapi sudah hampir satu tahun berjualan bunga 
di sini pada waktu malam Jumat Kliwon. Dan alhamdulillah bunga yang saya 
bawa dari daerah Bandungan hampir selalu habis terjual, sehingga saya 
mendapatkan keuntungan”. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Pedagang bunga yang sedang melayani pembeli 
 

 Setiap malam Jumat Kliwon, yang dulunya diutamakan sebagai waktu untuk 

melakukan pengobatan/penyembuhan bagi orang yang sakit, maka sekarang di alun-

alun telah bergeser dari fungsinya semula. Sekarang yang terjadi adalah alun-alun 

digunakan sebagai tempat berinteraksi antaranggota masyarakat dengan melakukan 

transaksi jual beli, bukan sebagai tempat pengobatan lagi. Selain para pedagang, yang 

meramaikan Pasar Kliwonan adalah para pengunjung/orang yang datang yang tumpah 

ruah di alun-alun. 
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Foto 3. Pengunjung yang berjubel di malam hari 

Biasanya suasana ramai ini terjadi sejak sore pukul 16.00 sampai tengah 

malam. Orang tua dan anak-anak biasanya memilih waktu sore hari karena suasana 

masih cerah, terang dan belum terlalu sesak. Mereka mempunyai kecenderungan 

untuk menghindari malam hari karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 

Pada malam hari karena penuh sesaknya jumlah pengunjung bukan tidak mungkin 

apabila ada orang–orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini, misalnya dengan 

mencuri dompet atau menjambret tas. Hal ini diungkapkan Ibu Mulyani (30 tahun) 

dalam wawancara tanggal 23 Desember 2004: 

“Saya adalah ibu dari dua orang balita. Sehingga sedapat mungkin apabila 
ingin pergi ke Pasar Kliwonan saya memilih waktu sore hari. Hal ini 
memungkinkan saya untuk membawa anak-anak dan mengawasinya 
sementara saya membeli sesuatu. Kalau malam hari saya agak takut karena 
lebih sesak dan daripada sore hari meskipun saya ditemani oleh suami”. 
 
Kalau orang tua dan anak-anak lebih memilih sore hari untuk pergi ke Pasar 

Kliwonan, maka para remaja dan muda-mudi lebih sering terlihat pada malam hari. 

Mereka biasanya memakai pakaian yang santai dan kasual yang mencerminkan 
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kepribadian mereka. Biasanya mereka datang secara berkelompok dengan teman-

teman satu sekolah ataupun teman sepermainannya. Hal ini dijelaskan oleh Diana (16 

tahun), pelajar SLTA dalam wawancara tanggal 23 Desember 2004: 

“Saya biasa pergi ke Pasar Kliwonan bersama teman-teman satu sekolah. 
Biasanya kami janjian untuk berkumpul di rumah teman yang paling dekat 
dengan alun-alun. Sehingga kami dapat menitipkan sepeda motor di sana, 
karena akan lebih aman. Sangat menyenangkan dapat pergi dengan teman-
teman dan bukannya dengan orang tua, rasanya lebih babas. Kalau pergi 
dengan orang tua saya malu karena sudah besar tapi  masih dikawal”. 

   
Selain menikmati suasana malam hari, hal ini dapat dijadikan tempat untuk 

berkenalan dan mencari teman yang baru. Bukannya tidak mungkin setelah 

berkenalan di Pasar Kliwonan maka akan terjalin suatu hubungan yang lebih 

mendalam. Demikianlah pelaksanaan Pasar Kliwonan di alun-alun yang terjadi setiap 

sebulan sekali. Dan kegiatan ini akan terus berlangsung karena Pasar Kliwonan 

merupakan salah satu warisan tradisi dari para leluhur yang harus dipertahankan. 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 4. Salah satu sudut Pasar Kliwonan di malam hari 
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4.1.5 Dampak Tradisi Pasar Kliwonan terhadap Upaya Pemberdayaan 

Masyarakat Kabupaten Batang 

Pelaksanaan tradisi Pasar Kliwonan secara tidak langsung telah membantu 

upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten 

Batang. Seseorang yang semula hanya menggantungkan hidupnya pada satu jenis 

pekerjaan, sekarang mempunyai pekerjaan sampingan/alternatif yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Slamet Muji 

(52 tahun) pegawai Dipenda dalam wawancara tanggal 24 Desember 2004: 

”Tradisi Pasar Kliwonan menurut saya perlu dilestarikan. Karena bukan hanya 
dari segi tradisinya yang kita kembangkan, tetapi juga dapat membantu 
perekonomian sebagian masyarakat yang ikut berpartisipasi, misalnya para 
pedagang, tukang parkir, dan tukang sapu. Walaupun pelaksanaannya hanya 
sebulan sekali, tetapi hal itu tetap bermanfaat. Karena pada hari-hari biasa 
mereka mempunyai pekerjaan yang lain”. 

 
Bahkan bagi ibu-ibu rumah tangga biasa, yang sehari-harinya hanya mengurus 

anak dan rumah, ikut berjualan di Pasar Kliwonan merupakan suatu hiburan 

tersendiri. Selain itu juga dapat membantu perekonomian keluarga. Hal senada 

diungkapkan Ibu Yuliana (50 tahun) dalam wawancara tanggal 23 Desember 2004: 

”Saya ini sudah mempunyai empat orang cucu. Sehari-hari saya hanya ikut 
anak untuk mengasuh cucu-cucu saya. Oleh karena itu saya memutuskan 
untuk ikut berjualan di Pasar Kliwonan. Untungnya anak saya mengizinkan, 
apalagi hanya dilaksanakan sebulan sekali. Hasilnya lumayan dan dapat 
membantu perekonomian keluarga karena suami saya sudah meninggal”. 
 
Kesejahteraan sosial yang dicapai oleh masyarakat tidak terlepas dari peranan 

penting upaya pemberdayaan sehingga pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dalam 

proses menuju kehidupan yang sejahtera. Pemberdayaan dapat diamati melalui lima 

dimensi yang ada yaitu dimensi kesejahteraan, akses atas sumber daya, penyadaran, 
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partisipasi, dan kontrol sosial. Sehubungan dengan pelaksanaan Pasar Kliwonan, 

maka dimensi kesejahteraan dapat terlihat pada terpenuhinya kebutuhan dasar 

masyarakat seperti makanan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya. Kemudian 

dimensi akses atas sumber daya terlihat pada kemampuan yang dimiliki oleh 

masyarakat untuk dapat mengolah modal yang ada, dimensi penyadaran terlihat pada 

adanya kesadaran dalam diri masyarakat bahwa untuk meningkatkan 

kesejahteraannya diperlukan kerja keras dan kemauan yang kuat. Kalau dimensi 

partisipasi terlihat pada keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi pada 

pelaksanaan Pasar Kliwonan dan terakhir dimensi kontrol sosial yang terlihat pada 

adanya perbandingan antara masyarakat dan tingkat kesejahteraannya. Apabila 

kelima dimensi itu telah terpenuhi dalam masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa 

masyarakat itu telah berdaya.   

 
Adanya tradisi Pasar Kliwonan yang sudah dilaksanakan secara turun temurun 

mempunyai dampak/akibat bagi masyarakat Kabupaten Batang yang terus 

berkembang. Peralihan fungsi tradisi ini dari kegiatan penyembuhan/pengobatan ke 

kegiatan perekonomian yang menghasilkan keuntungan akan menyebabkan 

perubahan pola pikir masyarakat. Umumnya dampak/akibat yang ditimbulkan bersifat 

positif karena telah menggerakkan roda perekonomian dalam keluarga. Contohnya 

mendapatkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

dan mempunyai modal tambahan untuk bekerja. Kalaupun ada dampak negatif, faktor 

itu bersumber dari diri masyarakat itu sendiri, misalnya adanya keinginan untuk 
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melakukan tindakan kriminal di Pasar Kliwonan. Dampak positif dari pelaksanaan 

tradisi Pasar Kliwonan adalah: 

1. Adanya pemasukan tambahan bagi daerah 

Dari pelaksanaan tradisi ini setiap malam Jumat Kliwon, maka daerah 

akan mendapatkan tambahan pemasukan bagi kelangsungan pembangunan daerah. 

Tambahan pendapatan itu berupa retribusi. Retribusi yang ditarik dari para pedagang 

berkisar antara Rp 300,00 sampai Rp 3000,00. Hal ini tergantung dari jenis barang 

yang diperdagangkan. Semakin besar dan mahal harga dagangan, maka retribusinya 

akan semakin banyak. Misalnya, bagi pedagang martabak hanya terkena retribusi Rp 

500,00 sedangkan pedagang pakaian dan kerajinan rata-rata terkena retribusi antara 

Rp 2000,00-Rp 3000,00. Dalam wawancara tanggal 24 Desember Bapak Agung (28 

tahun) pegawai Dipenda mengatakan bahwa dalam setiap pelaksanaan Pasar 

Kliwonan maka ada 3-4 petugas yang menarik retribusi dari para pedagang. Petugas 

yang ada biasanya jumlah dan orangnya sama. Retribusi ini akan dimasukkan dalam 

kas daerah yang sangat bermanfaat untuk pembangunan yang sedang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah (Pemda). 

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

Pelaksanaan tradisi Pasar Kliwonan dapat membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seseorang dapat menambah pemasukan 

dalam keluarga dengan ikut berjualan pada malam Jumat Kliwon walaupun pada hari-

hari biasa ia sudah mempunyai pekerjaan. Contohnya adalah Ibu Suwarni (50 tahun) 

yang sehari-harinya berjualan di pasar. Dalam wawancara pada tanggal 23 Desember 

2004 Ibu Suwarni mengatakan bahwa: 
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”Sehari-hari saya berjualan di pasar, dan khusus pada malam Jumat Kliwon saya 
berjualan martabak di alun-alun. Hasilnya lumayan untuk menambah pendapatan 
setiap harinya. Sehingga saya dapat memberi uang saku anak saya dan sedikit 
menabung. Selain itu saya dapat membantu suami saya yang hanya tukang 
becak”.      

 
Bagi orang yang hanya memanfaatkan waktu-waktu tertentu sebagai 

upaya untuk mencari penghasilan, maka Pasar Kliwonan di alun-alun dapat menjadi 

pilihan. Misalnya dengan menjadi tukang parkir yang menyediakan tempat bagi 

orang-orang yang membawa sepeda/sepeda motor. Tarif yang ditarik dari pengunjung 

pun tergolong murah, yaitu Rp 500,00 untuk sepeda dan Rp 1000,00 untuk sepeda 

motor. Sehingga pada malam Jumat Kliwon terlihat di beberapa tempat orang yang 

menjadi tukang parkir sedang sibuk mengatur penempatan sepeda/sepeda motor. 

Kebanyakan mereka menyatakan bahwa penghasilan yang didapatkan malam itu 

lumayan untuk menambah uang saku/uang jajan. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

orang yang menjadi tukang parkir adalah pelajar SLTA/mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Tempat parkir yang bercampur dengan tempat jualan 
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Keuntungan tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, tetapi 

juga bagi pengusaha kecil dan home industry yang ada. Mereka juga mempunyai 

andil yang besar bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Misalnya bagi pengusaha 

batik, untuk memenuhi permintaan konsumen maka mereka mempekerjakan beberapa 

orang untuk membantu dalam pembuatannya. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat 

bagi orang yang bekerja di sana karena akan mendapatkan penghasilan/upah. Orang 

yang bekerja dalam pembuatan batik biasanya terikat dalam jangka waktu 

tertentu/bersifat permanen, sehingga penghasilan yang diterima dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian juga dengan usaha home industry 

yang ada, misalnya usaha pembuatan tempe keripik dan sale (makan kecil yang 

terbuat dari pisang yang dikeringkan).    

Selain pengusaha makanan dan kain batik, maka adanya usaha meubel 

yang berkembang pesat dapat turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Hal ini 

dapat dilihat pada pelaksanaan Pasar Kliwonan dimana terdapat beberapa penjual 

barang-barang meubel yang harganya terjangkau tetapi dengan kualitas yang bagus, 

misalnya meja, kursi, dan pigura lukisan yang terbuat dari kayu.  Dalam proses 

pembuatannya, tentu saja diperlukan banyak orang untuk berbagai jenis meubel yang 

bagus. Maka pengusaha meubel pun banyak mempekerjakan orang untuk membuat 

barang-barang meubel. Biasanya tempat usahanya di rumah-rumah atau di tempat-

tempat tertentu. Jenis kayu yang dipilih pun tidak sembarangan, seperti kayu jati dan 

mahoni. Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha meubel ini dapat digunakan sebagai 

salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pasar 

Kliwonan.  
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3. Sebagai hiburan bagi masyarakat 

Pada malam Jumat Kliwon banyak orang yang datang ke alun-alun untuk 

menikmati suasana yang ada. Biasanya mereka datang bersama keluarga atau teman-

teman. Hal ini sudah menjadi kebiasaan, dengan pergi ke Pasar Kliwonan masyarakat 

dapat saling berinteraksi dengan orang lain dan melepaskan diri dari rutinitas sehari-

hari. Selain itu, mereka juga dapat membeli sesuatu barang yang diminati dengan 

harga yang terjangkau, misalnya berbagai jenis bunga baik bunga hidup maupun 

bunga hiasan dan berbagai jenis pakaian. 

Pelaksanaan Pasar Kliwonan hampir tidak berdampak negatif bagi 

kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Batang. Hanya kadang-kadang dalam 

pelaksanaannya ada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan demi 

kepentingan pribadinya sendiri. Suasana dalam Pasar Kliwonan yang penuh sesak 

oleh pedagang dan pengunjung dapat memberi kesempatan kepada orang-orang yang 

tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan, misalnya dengan mencuri 

dompet atau menjambret tas. Karena dalam beberapa kali kesempatan, ada beberapa 

orang yang melapor ke kantor polisi yang letaknya di sebelah barat alun-alun 

mengenai kehilangan tas/dompet. Sehubungan dengan hal itu, maka polisipun 

mengadakan penjagaan seperlunya, seperti mengatur arus lalu lintas di jalan agar 

tidak terjadi kemacetan, patroli di dalam alun-alun, dan membuat posko untuk 

menampung semua pengaduan. 

Sehubungan dengan upaya pemberdayaan, maka pelaksanaan Pasar 

Kliwonan dirasakan tidak mempunyai dampak negatif. Karena yang muncul adalah 

adanya kesadaran bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, masyarakat 
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harus berusaha untuk bekerja keras dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Sehingga 

tingkat kesejahteraan/taraf hidup masyarakat di Kabupaten Batang akan semakin 

baik. 

Beberapa tahun ini Pemda Kabupaten Batang semakin gencar untuk 

memberdayakan masyarakatnya. Hal ini bertujuan agar keadaan sosial dan ekonomi 

masyarakat Kabupaten Batang tidak kalah dengan kota-kota lain di Jawa Tengah. 

Beberapa langkah penting yang ditempuh oleh Pemda Kabupaten Batang adalah 

melalui Pasar Kliwonan, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, dan 

memberikan pinjaman modal usaha yang berbunga rendah. Melalui pelaksanaan 

Pasar Kliwonan, masyarakat diberi kesempatan untuk memberdayakan dirinya, 

khususnya dalam bidang ekonomi sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan/taraf 

hidup bagi masyarakat itu sendiri.  

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

Pasar Kliwonan di Kabupaten Batang berjalan dengan baik dan berdampak positif 

bagi upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Batang. Hampir tidak ada 

dampak negatif yang ditimbulkan kecuali dalam pelaksanaannya. 

Tradisi Pasar Kliwonan di Kabupaten Batang merupakan salah satu contoh 

bentuk tradisi yang masih tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pada 

pelaksanaannya tradisi ini secara tidak langsung juga telah membantu upaya 

pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya strategi yang diterapkan 

dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu pertumbuhan dan pemerataan. Adanya 
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Pasar Kliwonan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerja 

keras untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tradisi ini juga diupayakan 

sebagai usaha pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat yang masih pra sejahtera, 

karena dengan berjualan di Pasar Kliwonan secara tidak langsung dapat membantu 

untuk mendapatkan penghasilan. 

Pelaksanaan Pasar Kliwonan sangat terkait dengan budaya yang berlaku di 

Kabupaten Batang. Karena Pasar Kliwonan yang terjadi sekarang merupakan hasil 

dari pergeseran fungsi utama dari Tradisi Kliwonan. Pada jaman dulu tradisi ini lebih 

menitikberatkan pada unsur religi yang berlaku di masyarakat. Sedangkan dewasa ini 

pelaksanaan tradisi ini lebih mengutamakan unsur ekonomi yang menjadi mata 

pencaharian hidup masyarakat. Sehingga konsep mengenai unsur budaya secara 

universal menjadi relevan dengan pelaksanaan Tradisi Pasar Kliwonan, karena di 

dalamnya terkandung unsur religi dan sistem mata pencaharian masyarakat.  

Secara umum, pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian, yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial budaya, pemberdayaan 

hukum, pemberdayaan politik, dan lain sebagainya. Berbagai macam bentuk 

pemberdayaan tersebut dapat dipadukan dan saling melengkapi untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Batang, maka tradisi Pasar Kliwonan dapat dimasukkan ke 

dalam bentuk pemberdayaan ekonomi. Hal ini disebabkan pelaksanaan tradisi ini 

selain untuk melaksanakan tradisi/adat yang sudah rutin diadakan, juga untuk 

membantu meningkatkan kesejahteraan/taraf hidup masyarakat. Apalagi dengan 

adanya sugesti bahwa dengan berjualan di Pasar Kliwonan yang berada di alun-alun 
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pada malam Jumat Kliwon maka akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. 

Entah hal itu benar atau tidak, tetapi kebanyakan orang yang berjualan pada malam 

Jumat Kliwon taraf hidup/kesejahteraannya membaik. 

Dilihat dari aspek ekonomi, maka yang menentukan seseorang itu mempunyai 

tingkat kesejahteraan yang baik adalah bagaimana ia dapat memberdayakan dirinya 

dan sumber daya yang dimilikinya secara maksimal. Pemberdayaan khususnya 

pemberdayaan ekonomi akan mendorong terjadinya suatu proses perubahan yang 

memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan hidup. Pada intinya, pemberdayaan 

dilakukan untuk mendorong masyarakat menentukan sendiri apa yang harus 

dilakukan demi upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta masyarakat 

mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk kehidupannya. 

Pemberdayaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl secara umum dapat 

dilihat dan dianalisis melalui lima dimensi pemberdayaan, yaitu dimensi 

kesejahteraan, akses atas sumber daya, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. 

Kelima dimensi pemberdayaan tersebut merupakan salah satu syarat tercapainya 

suatu pemberdayaan dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan 

Tradisi Pasar Kliwonan, maka dimensi pemberdayaan dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Dimensi Kesejahteraan 

Secara sederhana dimensi kesejahteraan dapat diukur dengan mengetahui 

terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar, seperti kebutuhan makanan, minuman, 

kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya. Sejauh mana kebutuhan dasar tersebut 

telah dipenuhi tidak saja oleh laki-laki tetapi juga oleh perempuan. Hal ini dapat 

dilihat dari latar belakang dan gambaran kehidupan sehari-hari dari pedagang di Pasar 
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Kliwonan. Umumnya mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti 

kebutuhan makan, minum, dan perumahan, walaupun tercukupi dengan penuh 

kesederhanaan. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa dengan berjualan di 

Pasar Kliwonan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sehingga bukan 

saja terpenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga kebutuhan tambahan yang lainnya. 

2. Dimensi Akses atas Sumber Daya 

Dimensi ini dapat diketahui dengan mengukur akses terhadap modal, 

produksi, informasi, ketrampilan, dan sebagainya. Di sini akan terlihat kemampuan 

yang dimiliki oleh masyarakat untuk dapat mengolah modal yang ada. Modal tersebut 

dapat dibagi menjdi dua macam yaitu modal dasar dan modal tambahan. Modal dasar 

biasanya berasal dari simpanan/tabungan pribadi dari masyarakat, sedangkan modal 

tambahan berasal dari luar diri masyarakat, misalnya dengan pinjaman modal dari 

bank. Dengan adanya modal tambahan maka pedagang di Pasar Kliwonan akan 

mendapatkan beberapa keuntungan, misalnya dapat menambah modal asli/dasar 

sehingga pedagang dapat memperluas jaringan usaha.  

3. Dimensi Penyadaran 

Dimensi ini terlihat pada adanya kesadaran dalam diri masyarakat bahwa 

untuk meningkatkan kesejahteraannya diperlukan kerja keras dan kemauan yang kuat. 

Di sini juga dapat diketahui bahwa untuk melakukan upaya pemberdayaan maka laki-

laki dan perempuan tidak dibedakan. Dalam Pasar Kliwonan, kenyataan ini jelas 

terlihat. Biasanya pedagang selalu didominasi oleh kaum perempuan, tetapi dalam 

Pasar Kliwonan laki-laki juga banyak terlihat yang berjualan. Hal ini membuktikan 
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bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kesejahteraannya.  

4. Dimensi Partisipasi 

Dalam dimensi ini akan terlihat pada keikutsertaan masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam pelaksanaan Pasar Kliwonan. Bentuk partisipasi tidak hanya 

dengan cara berjualan, tetapi dengan menjadi pengunjung juga telah membantu dalam 

pelaksanaan Pasar Kliwonan. Pengunjung dapat membeli barang-barang yang 

diminati dengan harga yang terjangkau. Sehingga hal ini dapat membantu pedagang 

untuk memperoleh keuntungan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

5. Dimensi Kontrol 

Dimensi ini akan terlihat pada adanya berbagai pihak yang terlibat dalam 

usaha pemberdayaan suatu masyarakat. Selain itu kontrol sosial juga akan 

membandingkan antara masyarakat dengan tingkat kesejahteraannya. Dalam 

pelaksanaan Pasar Kliwonan berbagai pihak banyak yang terlibat. Antara lain pihak 

Pemda, Dipenda, pedagang dan tentu saja pengunjung yang datang. Adanya kontrol 

dari berbagai pihak maka diharapkan pelaksanaan Pasar Kliwonan akan berlangsung 

dengan lancar dan tujuan yang hendak dicapai akan dapat terpenuhi, yaitu adanya 

kesejahteraan bagi pedagang yang berpartisipasi.   

Dalam kaitannya dengan tradisi Pasar Kliwonan, maka konsep pemberdayaan 

ekonomi sangat bermanfaat apabila diterapkan secara benar oleh masyarakat. Tradisi 

ini sangat berkaitan dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari satu 

tingkatan yang ke tingkatan yang lebih baik. Apabila masyarakat sudah mampu untuk 
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mencapai satu tingkatan lebih tinggi, maka dapat dikatakan bahwa prinsip 

kesejahteraan sudah diterapkan, sehingga masyarakat menjadi lebih berdaya. Kita 

juga harus mengingat bahwa pemberdayaan merupakan proses yang 

berkesinambungan/tidak stagnan, maka proses itu akan terus berjalan sepanjang 

hidup manusia untuk menapaki tingkatan yang lebih baik lagi. 

Apabila masyarakat sudah dapat menerapkan prinsip dan strategi 

pemberdayaan dalam kehidupannya, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat 

tersebut sudah mencapai pada tingkatan kesejahteraan sosial. Untuk menuju pada 

tingkatan tersebut, maka masyarakat harus melaksanakan pembangunan sosial. 

Tujuan dari pembangunan sosial pada dasarnya adalah development of the well-being 

of the people (untuk membangun/mengembangkan taraf hidup manusia). Berdasarkan 

tujuan tersebut, maka penekanan dari pembangunan sosial pada dasarnya adalah pada 

pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered 

development). Sehingga terlihat kesamaan pola gerak dari pembangunan sosial dan 

pembangunan yang berpusat pada manusia yaitu pada upaya meningkatkan taraf 

hidup masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan 

manusia itu sendiri. 

Berkaitan dengan teori mengenai strategi dasar pemberdayaan masyarakat, 

maka pelaksanaan Pasar Kliwonan telah berhasil memadukan dua tujuan sekaligus, 

yaitu pertumbuhan dan pemerataan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek 

pertumbuhan berguna untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran masyarakat 

untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya dengan berjualan di Pasar Kliwonan 

yang berlangsung sebulan sekali. Adanya Pasar Kliwonan juga dapat digunakan 
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sebagai salah satu cara untuk meningkatkan upaya pemerataan kesejahteraan 

masyarakat. Masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan dapat berjualan di Pasar 

Kliwonan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.    

Kesejahteraan sosial yang dicapai oleh masyarakat tidak terlepas dari peranan 

penting upaya pemberdayaan sehingga pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dalam 

proses menuju kehidupan yang sejahtera. Peranan pemberdayaan dapat tertuang 

dalam lima dimensi pemberdayaan yang telah diuraikan di atas. Apabila kelima 

dimensi itu telah terpenuhi dalam masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa 

masyarakat itu telah berdaya.  

Teori proses pemberdayaan oleh Hogan dalam Adi (2002:173) dirasakan tidak 

relevan apabila diterapkan dalam Pasar Kliwonan. Hal ini dikarenakan teori tersebut 

mengarah kepada pelaksanaan pemberdayaan secara kelompok/grup sehingga lebih 

tepat apabila diterapkan dalam suatu instansi/badan hukum lainnya. Pelaksanaan 

Pasar Kliwonan lebih mengarah kepada bagaimana seorang individu dalam 

masyarakat dapat memberdayakan dirinya sendiri, sehingga tingkat kesejahteraannya 

dapat meningkat. 

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus berkembang dari masa 

ke masa, begitu pula dengan pendekatan dalam upaya kesejahteraan sosial tersebut. 

Tujuan dalam proses itu adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka 

seharusnya kesejahteraan sosial yang dijadikan tujuan utama yang akan dicapai. 

Dengan demikian akan terlihat bahwa berbagai upaya pembangunan yang dilakukan 

pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Tradisi Pasar Kliwonan di Kabupaten Batang telah berlangsung 

secara turun temurun. Dahulu malam Jumat Kliwon digunakan sebagai tempat 

untuk pengobatan/penyembuhan bagi orang yang sakit/terkena guna-guna. Pada 

saat pelaksanaannya, suasana yang ditimbulkan sangat sakral sehingga terkesan 

religius. 

2. Seiring dengan waktu, pelaksanaan tradisi Pasar Kliwonan telah berubah fungsi 

dari tempat pengobatan/penyembuhan ke sarana hiburan dan ekonomi. Secara 

tidak langsung hal ini telah berdampak bagi bagi upaya pemberdayaan yang 

sedang digalakkan oleh Pemda. Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa 

dampak positif, yaitu peningkatan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat dan 

memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberdayakan dirinya secara 

maksimal. Kalaupun ada dampak negatif yang muncul, hal itu tidak akan 

mempengaruhi pelaksanaan Tradisi Pasar Kliwonan. 

3. Tradisi Pasar Kliwonan yang berdampak pada upaya pemberdayaan telah 

berpengaruh pada pelasanan pembangunan di Kabupaten Batang. Hal ini 

memberikan tambahan pemasukan yang besar bagi kas daerah untuk dapat 

melanjutkan pembangunan di segala bidang. Sehingga program pembangunan 
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yang akan/sedang dilaksanakan oleh Pemda dapat berjalan dengan lancar, dan 

pada akhirnya masyarakat dapat hidup dengan lebih baik, serta pembangunan di 

Kabupaten Batang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

5.2 Saran     

5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) 

Pemerintah daerah diharapkan  dapat mengevaluasi hal-hal yang berhubungan 

dengan masalah pemberdayaan di Kabupaten Batang, sehingga dapat menentukan 

kebijakan yang tepat dan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain 

itu, Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus meningkatkan kerja sama yang telah 

terjalin antara berbagai pihak yang terkait sehingga tujuan pembangunan dan 

pemberdayaan  dapat terwujud. 

5.2.2 Bagi pedagang 

Pedagang yang ada di Pasar Kliwonan diharapkan dapat mematuhi segala 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga pelaksanaan 

Tradisi Pasar Kliwonan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pemberdayan akan 

dapat tercapai.  
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