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MOTTO 

 

 

Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada akal yang diperindah dengan ilmu, 

dan ilmu yang diperindah dengan kebenaran (Siddiq).  

Dan kebenaran yang diperindah dengan kebaikan,  

kebaikan yang diperindah dengan taqwa.  

( A.Aziz Salim Basyarahil ) 

 

 

Setiap putaran pada jalan memerintahkan kita untuk menjaga  

keseimbangan kita pada perjalanan selanjutnya. 

( Penulis ) 
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ABSTRAK 
 
 
 
Sudardi. 2008. Potensi Tradisi Upacara Tanjungsari Desa Dlimas Di 
Dalam Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten 
Klaten. Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata Fakultas 
Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta  

Permasalahan yang akan penulis kemukaan dalam penelitian ini 
adalah profil daerah, potensi dan daya tarik wisata Upacara Bersih Desa 
Tanjungsari di Desa Dlimas serta usaha-usaha yang dilakukan pemerintah 
daerah untuk menjadikan obyek wisata tersebut sangat diminati serta usaha 
penjagaan kelestariannya. 
 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui profil potensi dan daya 
tarik obyek wisata Upacara Bersih Desa Tanjungsari di Desa Dlimas serta 
mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan 
obyek wisata tersebut sebagai obyek wisata yang diminati dan mengetahui 
usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga kelestarian obyek wisata serta 
potensi Upacara Bersih Desa Tanjungsari di Desa Dlimas sebagai event 
promosi di Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. 
 Metode Penelitian dalam laporan ini digunakan pengumpulan data 
observasi secara langsung, wawancara dengan pihak-pihak pengelola obyek 
dan dokumen yang diperoleh dari instansi yang terlibat dalam proses 
pengembangan wisata di Kabupaten Klaten. 
 Adapun teknik analisi yang digunakan adalah teknik analisis data 
deskritif kualitatif  karena data-data bersifat deskriptif yaitu data yang 
menggambarkan keadaan obyek waktu sekarang. 
 Kesimpulan yang data diperoleh bahwa Upacara Bersih Desa 
Tanjungsari di Desa Dlimas adalah warisan budaya yang merupakan atraksi 
wisata dan salah satu potensi serta daya tarik wisata dan pengembangannya 
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjadikan lebih diminati 
wisatawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara kepulauan, dua pertiga wilayah 

terdiri  dari air sedang sepertiganya adalah daratan. Daratan itu sendiri 

meliputi beberapa pulau besar dan ribuan anak kepulauan, karena terdiri 

dari beberapa pulau maka terdapatlah keanekaragaman budaya, suku, 

ras dan keyakinan. Sehingga tiap pulau memiliki budaya masing-

masing yang lain dengan yang lain berbeda. Keanekaragaman budaya di 

Indonesia memberi ciri khas dan keunikan tersendiri yang tidak 

ditemukan di Negara lain. 

Adanya keberadaan budaya dalam tiap-tiap etnik adalah mungkin 

merupakan hal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan 

untuk lebih mengetahui adat istiadat suatu daerah tertentu. Keunikan 

dan ciri khas yang terdapat dalam masing-masing etnik itulah yang 

seringkali menimbulkan suatu kekaguman. Demikian juga masyarakat 

lingkungan di Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten 

memiliki tradisi yang unik. Tradisi yang masih tetap bertahan dan 

berjalan beriringan dengan perkembangan jaman. Desa Dlimas yang 

masuk dalam Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten yang berjarak dari 

kota Klaten ± 6 km dengan luas wilayah 1000 ha di tiap bulan Syura 

jatuh pada hari Jumat Wage tiap-tiap tahun diadakan  rutin  upacara 

Tradisional Tanjungsari. Alkisah pada waktu pecahnya kerajaan 

Majapahit ada 2 orang putri kerajaan yang bernama : Rara Tanjung Sari 

dan Rara Payung Gilap yang lari dari kerajaan dan sampai di kawasan  

sebuah desa yang masih hutan, karena kesedihan 2 putri itu menangis 

terus menerus, tidak makan dan tidak minum lalu kedua putri itu hilang 

bersama raganya (muksa). Dengan hilangnya kedua putri bersamaan  di 

1 
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tempat itu timbulah pohon Dlima, sedang buahnya setelah masak seperti 

emas maka desa tersebut diberi nama Dlimas. 

Masyarakat di desa Dlimas pada waktu itu hidup serba 

kekurangan dan dapat diibaratkan bisa makan 1 hari tidak bisa makan 3 

hari, pada suatu hari ada salah satu orang yang mendapat ilham bila 

ingin kehidupan masyarakat menjadi baik maka pohon itu harus dirawat 

(dipelihara). 

Alkisah setelah pohon tersebut dipelihara dengan baik ternyata 

masyarakat di desa Dlimas menjadi baik dan setelah pohon itu mati di 

tempat itu ditanami pohon Tanjung dan didekat pohon Tanjung 

diperingati, dibuat 2 Arca : Tanjung Sari – Payung Gilap. Dengan 

perubahan nasib masyarakat Dlimas dari serba kekurangan menjadi 

serba kelebihan maka timbul kepercayaan bahwa pada tiap bulan Syura 

yang jatuh pada hari Jumat Wage untuk mengadakan upacara selamatan 

dan tayuban yang dilakukan setelah Shalat Jumat dengan cara penduduk 

membantu hidangan (tumpeng) dibawa di suatu tempat dibawah Pohon 

Tanjung. Setelah upacara selamatan dilanjutkan dengan upacara 

Tayuban (jenggrungan). Upacara ini diberi nama Tanjungsari karena 

upacara dilakukan dibawah Pohon Tanjung sedang upacara Tayuban 

dilakukan ke 2 putri tersebut pada waktu di keraton kesenangannya 

menari Srimpi. Upacara tersebut diteruskan malam berikutnya dengan 

pertunjukan kethoprak, wayang orang / kulit dan lain-lain. Banyak 

masyarakat dari daerah lain yang berdatangan untuk berjualan, 

mendirikan stand kerajinan, permainan anak-anak dan lain-lain 

sehingga terwujud suatu pasar malam yang berlangsung berhari-hari.  

Upacara tradisional ini secara terus-menerus berkembang, pengunjung 

banyak yang datang. Upacara saat ini menjadi kepercayaan penduduk 

Dlimas, maka banyak penduduk dari luar kotapun berusaha untuk 

datang / pulang mengikuti upacara tersebut. 
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Atas dasar penjelasan dan pembahasan diatas maka penulis 

dalam menyusun Tugas Akhir  ini mencoba menjabarkan permasalahan 

dengan judul  : POTENSI TRADISI UPACARA TANJUNGSARI 

DESA DLIMAS DI DALAM PENGEMBANGAN OBYEK DAN 

DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN KLATEN. 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian terhadap tradisi Upacara Tanjungsari di 

Lingkungan Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, penulis 

berhasil mengumpulkan data-data. Penulis menemukan permasalahan-

permasalahan pokok yang perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut. 

Permasalahan-permasalahan tersebut adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan Upacara Adat Tanjungsari sebagai bentuk 

tradisi  bersih desa di Dlimas? 

2. Potensi apa saja yang dikembangkan melalui Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari dalam pengembangan obyek dan daya tarik wisata di 

Kabupaten Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Upacara Adat Tanjungsari sebagai 

bentuk tradisi  bersih desa di Dlimas. 

2. Untuk mengetahui potensi Upacara Tanjungsari dalam 

pengembangan obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Klaten. 

D.  Manfaat Penelitian 

1.   Praktis 

Menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam 

mempelajari tentang Upacara Adat Bersih Desa dan mengetahui, 

mengenal, dan berusaha mempelajari hasil penelitian tersebut untuk 
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dapat ikut mengembangkan dan menangkap apa di balik tradisi 

tersebut. 

2. Bagi Akademis 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai salah satu tradisi 

kebudayaan Jawa khususnya Upacara Tanjungsari di Desa Dlimas. 

E.  Tinjauan Pustaka 

1.  Pengertian Kepariwisataan 

Dalam Undang–undang No. 9 tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata (ODTW) merupakan 

istilah yang popular dalam dunia kepariwisataan di Indonesia, 

didefinisikan sebagai, "segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata." 

Istilah tersebut sebenarnya mengacu pada pengertian atraksi wisata 

(Tourist Attraction). Atraksi wisata adalah sumber daya yang  

dirancang permanen yang dikontrol dan diolah dengan tujuan untuk 

kenikmatan, kesenangan, hiburan, dan pendidikan sebagai tempat 

yang dikunjungi untuk umum (Middletan dalam Swabrooke 1996 

:3). 

Jadi menurut kesimpulan atraksi wisata merupakan salah satu 

komponen terpenting dalam pengembangan pariwisata di suatu 

daerah yang berfungsi sebagai faktor penarik wisatawan untuk 

datang dan berwisata ke daerah tersebut.  

Pariwisata itu sendiri adalah suatu perjalanan yang 

dilaksanakan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari 

suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan usaha atau 

mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk 

memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Oka A.Yoeti, 

1983:110). 
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Agar suatu daerah tujuan wisata mempunyai daya tarik, 

disamping harus ada obyek dan atraksi wisata, suatu DTW harus 

mempunyai 3 syarat daya tarik yaitu : 

a) Ada sesuatu yang bisa dilihat (something to see) 

Yang dapat dilihat dan Upacara Bersih Desa Dlimas adalah 

suatu atraksi yang sangat menarik yaitu pada saat acara tayuban 

di Desa Dlimas.  

b) Ada sesuatu yang dapat dikerjakan (something to do) 

Dalam Upacara Bersih Desa Dlimas wisatawan dapat melihat 

upacara tradisonal yaitu upacara Tanjungsari dan Tayuban. 

c). Ada sesuatu yang bisa dibeli (something to buy) 

Di dalam lingkungan desa Dlimas, pada saat acara banyak 

sekali pedagang dari berbagai kota yang mendirikan stand 

kerajinan dan aneka dagangan yang bisa ditemukan dengan 

mudah di sekitar lokasi dan berlangsung berhari-hari.  

Ketiga syarat tersebut merupakan unsur-unsur untuk 

mempublikasikan pariwisata. Seorang wisatawan yang datang ke suatu 

DTW dengan tujuan untuk memperoleh manfaat (benefit) dan kepuasan 

(satisfaction). Manfaat dan kepuasan tersebut dapat diperoleh apabila 

suatu DTW mempunyai daya tarik. 

 

2. Jenis Pariwisata 

Dunia wisata yang berkembang pesat dewasa ini antara lain 

disebabkan meningkatnya  kesadaran akan pentingnya pembangunan 

pariwisata. Perkembangan yang cepat tersebut akhirnya menuju 

tumbuhnya spesifikasi minat wisatawan terhadap berbagai macam 

perjalanan atau jenis wisata yang dilakukan. Berikut ini adalah beberapa 

pengertian dan berbagai jenis wisata, diantaranya : 
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a). Wisata Budaya 

Wisata budaya (cultural tourism) adalah gerak atau kegiatan 

wisata yang dirangsang oleh adanya obyek-obyek wisata berjudul 

hasil-hasil seni dan budaya setempat, misalnya adat istiadat, 

upacara-upacara agama, tata hidup masyarakat, peninggalan-

peninggalan sejarah, hasil-hasil seni, dan kerajinan rakyat, dan 

sebagainya (Damardjati. 1995:29). 

b). Wisata Kesehatan 
Disebut juga Wisata Pulih Sembuh. Artinya seseorang melakukan 

perjalanan dengan tujuan untuk sembuh dari suatu penyakit atau 

untuk  memulihkan kesegaran jasmani dan rohani. Obyek wisata 

kesehatan adalah tempat peristirahatan, sumber air panas, sumber air 

mineral dan fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan seseorang, 

wisatawan dapat beristirahat sambil berwisata. 

c). Wisata Olahraga 

Seseorang yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk 

mengikuti kegiatan olahraga, misalnya Olimpiade, Thomas Cup dan 

Sea Games. 

d).   Wisata Komersial 

Istilah lainnya adalah wisata bisnis, wisatawan yang masuk ke 

dalam jenis wisata ini adalah yang  melakukan  perjalanan  dengan  

tujuan  untuk komersial atau dagang. Misalnya mengunjungi 

pameran dagang, pameran industri, pekan raya, dan pameran hasil 

kerajinan.  

e).  Wisata Industri 
Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau 

mahasiswa untuk berkunjung ke suatu industri yang besar guna 

mempelajari atau meneliti Industri tersebut. Misalnya : rombongan 

pelajar yang berkunjung ke IPTN. 
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f).  Wisata Politik 

Seseorang yang berkunjung ke suatu negara untuk tujuan aktif 

dalam kegiatan politik, misalnva kunjungan kenegaraan. 

g). Wisata Konvensi 

Seseorang yang melakukan perjalanan dan berkunjung ke suatu 

daerah atau negara dengan tujuan untuk mengikuti konvensi atau 

konferensi, misalnya : KTT non-blok. Wisata konferensi ini erat 

kaitannya dengan wisata politik. Disamping disediakannya di 

tempat-tempat untuk konvensi atau konferensi, biasanya juga ada  

post conference tour, yakni acara berdarma wisata sesuai konferensi 

dengan mengunjungi obyek dan atraksi wisata. 

h). Wisata Sosial 

Kegiatan wisata sosial adalah kegiatan wisata yang, 

diselenggarakan dengan tujuan non profit atau tidak mencari 

keuntungan. Perjalanan  wisata ini diperuntukan bagi remaja atau 

golongan masyarakat ekonomi lemah maupun pelajar. 

i).   Wisata Pertanian 

Pengorganisasian perjalanan yang dilakukan dengan 

mengunjungi pertanian, perkebunan untuk tujuan studi, dan riset 

atau studi banding. 

j). Wisata Maritim (Bahari) 

Wisata Bahari yang sering dikaitkan dengan olahraga air, seperti 

berselancar, menyelam, berenang dan sebagainya. Obyeknya adalah 

pantai, laut, sungai, termasuk juga tanaman laut. 

k). Wisata Cagar Alam 
Jenis wisata ini adalah berkunjung ke daerah cagar alam. 

Disamping untuk melihat binatang atau tumbuhan yang langka dan 

untuk menghirup udara segar dan menikmati keindahan alam. 
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1). Wisata Buru 
Kegiatan wisata ini dikaitkan dengan hobi berburu. Lokasi ini 

tentunya yang telah dimaklumkan oleh pemerintah sebagai daerah 

perburuan. 

m). Wisata Pilgrim 
Wisata ini dikaitkan dengan agama, kepercayaan ataupun adat 

istiadat dalam masyarakat. Wisata ini dilakukan baik secara 

perorangan maupun rombongan. Berkunjung ke tempat-tempat suci 

atau orang-orang yang diagungkan tujuannya adalah mendapatkan 

restu, berkah, kebahagiaan dan ketentraman. 

n).  Wisata Bulan Madu 

Sesuai namanya orang yang melakukan perjalanan dalam jenis 

wisata ini adalah orang yang sedang berbulan madu. Wisata ini 

biasanya disediakan fasilitas khusus istimewa. 

 

3.  Pengertian Bersih Desa Dlimas 

Tradisi Bersih Desa Dlimas merupakan tradisi yang telah turun 

temurun, merupakan kebudayaan masyarakat desa Dlimas, dengan 

tujuan mengadakan selamatan agar masyarakat di desa itu hidup dalam 

kelebihan, tenang, terhindar dari pengaruh yang jahat. Sampai sekarang 

masyarakat desa Dlimas melaksanakan tradisi Tanjungsari meskipun 

keadaan jaman sudah memasuki era modern. Hal ini mungkin 

dikarenakan kepercayaan masyarakat setempat terhadap budaya yang 

begitu kuat serta tetap berpegang teguh pada adat, menyebabkan mereka 

takut untuk melanggar adat tersebut (Sukamto).  

Untuk menikmati atau menyaksikan atraksi budaya di desa Dlimas 

diperlukan beberapa unsur pendukung yang terletak di dalamnya yang 

berperan sebagai sarana penunjang kelancaran dan kemudahan dalam 

kegiatan wisata budaya di lingkungan Dlimas.  
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Adapun Unsur-unsur-unsur penunjangnya adalah sebagai berikut : 

a. Akomodasi 

Akomodasi adalah tempat untuk tinggal sementara selama 

melakukan perjalanan. Akomodasi biasanya berupa hotel, losmen, 

pondok, home stay, cottage, perkemahan, dan lain-lain. 

Menurut Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan 

Telekomunikasi No. 37/WP.304/MPT/1986 tanggal 17 Juni 1986, 

yang dimaksud Akomodasi adalah wahana yang merupakan 

pelayanan jasa makan dan minum, penginapan serta jasa lainnya. 

b. Restaurant / Jasa Boga 

Restaurant adalah industri jasa yang bercorak di bidang penyediaan 

makanan dan minuman, yang dikelola secara komersial. 

c. Transportasi 

Transportasi adalah bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa 

angkutan, dan berperan sebagai media untuk memperlancar 

aksesbilitas ke sebuah destinasi. 

d. Atraksi Wisata 

Atraksi Wisata dapat berupa permainan musik, upacara adat maupun 

seni kebudayaan yang lain yang sesuai dengan budaya setempat. 

Atraksi Wisata dapat disajikan secara tradisional maupun modem, 

sesuai dengan konsep dan kemasan acara. 

e.   Souvenir Shop 

Toko atau tempat untuk menjual cinderamata yang merupakan buah 

tangan dari masyarakat sekitar obyek wisata yang mempunyai ciri 

khas sesuai dengan karakteristik dan budaya daerah setempat. 
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F.  Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian berada di Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten 

Klaten, Provinsi Jawa Tengah letaknya berjarak ± 10 km dari pusat 

kota Klaten dan berjarak  ± 20 km dari Wisata Air Rowo Jombor, 

dan berjarak  ± 24 km dan Wisata Umbul Ingas Cokrotulung. 

Wilayah Desa Dlimas berada di pinggir jalan besar yang 

menghubungkan kota Klaten dengan kota-kota lainnya seperti 

Wonogiri, Sukoharjo, Solo serta Yogyakarta. Dengan letak yang 

sangat strategis ini maka sangat mendukung untuk mengembangkan 

potensi wisata yang ada di wilayah ini. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk  memperoleh data yang diperlukan agar tujuan pokok dan 

penulisan tercapai, penyusun berusaha mengumpulkan data-data 

yang relevan dengan tema penulisan sejarah ini. Sehingga 

diharapkan menghasilkan histografi yang berkualitas. Untuk itu, 

teknis pengumpulan data yang dipergunakan adalah : 

a.  Observasi 

Yaitu dengan mengadakan pengamatan dan penelitian secara 

langsung terhadap obyek yang diteliti. Peneliti mengamati 

langsung tempat pelaksanaan Upacara Adat Tanjungsari, gedung 

serbaguna tempat tari Gambyong dan kethoprak, sarana dan 

prasarana Upacara Adat Tanjungsari. 

b. Teknik Wawancara 

1). Teknik menentukan narasumber dilakukan dengan teknik 

persuasif yaitu menentukan narasumber kunci dalam hal ini 

oleh Bapak Seketaris Desa Dlimas, Tokoh Masyarakat dan 
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sesepuh desa Dlimas. Teknik wawancara dilakukan secara 

bebas didalam pelaksanaan wawancara dipandu dengan 

daftar pertanyaan. 

c.  Studi Pustaka 

Peneliti membekali diri dengan teori-teori sebagai bahan 

masukan yang relevan dengan penelitian, sangat penting sebab 

disamping dapat mengetahui metode-metode penelitian 

kemasyarakatan sekaligus memperdalam teori tentang 

kebudayaan. Bahan masukan yang relevan diambil dari Kantor 

Disparta Klaten dan dari Kantor Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, 

Kabupaten Klaten. 

 
3.  Analisa Data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, 

tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisis. Pada 

tahap inilah data-data dianalisis sedemikian rupa sampai untuk 

menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. 

Metode Analisa Data yang dilakukan adalah deskriptif Analitis, 

teknik ini bertujuan untuk menggambarkan sifat atau kondisi sesuatu 

yang tengah terjadi. Melalui teknik analisa deskriptif ini, penelitian 

ini diupayakan untuk menjalankan dan menggambarkan kondisi yang 

berlangsung pada saat Upacara Tanjungsari. 

G.  Sistematika Penulisan 

Dalam laporan tugas akhir ini sistematika penulisan berisi 

tentang:   

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, 
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metode penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II    LETAK GEOGRAFIS    DAN   EKOLOGI   SOSIAI. 

                KEMASYARAKATAN DESA DLIMAS. 

Bab ini berisi tentang, kondisi geografis, kondisi sosial 

budaya, sistem sosial kemasyarakatan. 

BAB III   UPACARA  TRADISI  BERSIH  DESA  DI  DESA DLIMAS  

DITINJAU DARI ASPEK KEPARIWISATAAN 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisi Saran  dan  Kesimpulan dari penelitan yang 

dilakukan. 
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BAB II 

LETAK GEOGRAFIS    DAN   EKOLOGI   SOSIAL           

KEMASYARAKATAN DESA DLIMAS. 

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

1.  Kondisi Geografis 

Desa Dlimas merupakan salah satu desa yang termasuk dalam 

wilayah Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. Desa Dlimas merupakan daerah yang memiliki luas 

145.3960 Ha yang terdiri dan 6 dukuh yaitu dukuh Karangwuni 

Kulon, dukuh Karangwuni Wetan, dukuh Betro, dukuh Suren, dukuh 

Dlimas, dan dukuh Batan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut 

: 

Sebelah Utara Desa Jambukulon. 

Sebelah Selatan Desa Jombor, Pokak, dan Kujon 

Sebelah Barat Desa Meger 

Sebelah Timur Desa Ceper 

Secara umum, kondisi geografis desa Dlimas memiliki curah 

hujan rata-rata 348 mm/tahun dan suhu rata-rata 26 derajat celcius. 

Letak ketinggian desa Dlimas 133 dpal, yang terletak pada dataran 

rendah dan merupakan dataran yang, subur. Keadaan orbitrasi desa 

Dlimas dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan  :    2 km 

b. Jarak dari Ibukota Kabupaten  :    7 km 

c. Jarak dari Ibukota Provinsi  : 108 km 

d. Jarak dari Ibukota Negara  : 500 km 
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Tanah di desa Dlimas terbagi dalam dua pengertian yaitu tanah 

pertanian dan pekarangan serta perumahan. Adapun tanah pertanian 

ini tanah lungguh (tanah bengkok) dengan luas 10.4350 Ha, tanah 

yang bersertifikat ada 1394 buah dengan luas 13.7450 Ha, dan tanah 

yang bersertifikat melalui PRONA ada 128 dengan luas 12.4210 Ha. 

Untuk peruntukan tanah tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah 

ini : 

Tabel 1. Peruntukan Tanah Desa Dlimas 

No Peruntukan Luas Tanah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Jalan  

Sawah dan ladang 

Bangunan umum 

Pemukiman / perumahan 

Pekuburan 

Lain-lain 

19 km 

97.7265 Ha 

0.3580 Ha 

39.5855 Ha 

1.2859 Ha 

6.7965 Ha 

Sumber : Data Monografi Desa Dlimas Bulan Juni-Desember 2007  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa peruntukan tanah 

desa Dlimas sebagian besar untuk persawahan dan ladang. Hal ini 

menunjukan bahwa desa Dlimas merupakan daerah produksi bahan 

makanan pokok seperti beras, jagung dan sebagainya. Selain 

persawahan, masyarakat menggunakan tanah areal pemukiman. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa desa Dlimas merupakan desa 

yang cukup padat penduduknya. 

Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang 

dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, dua Kepala Urusan (Kaur), 

enam Kepala Dusun, dan seorang staf. Dalam menjalankan tugasnya 

antara Kepala Desa dan para stafnya terjalin hubungan kerjasama 
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yang baik dalam birokrasi langsung yaitu sebagai pelaksana 

pemerintahan desa.  

2.  Kondisi Demografis 

Keadaan penduduk yang tinggal di desa Dlimas tampak 

menunjukan gejala yang sama dengan kondisi masyarakat pedesaan 

pada umumnya. Jumlah penduduk desa Dlimas berdasarkan data 

monografi desa Dlimas tahun 2008 adalah 4216 jiwa dengan rincian 

laki-laki 2111 jiwa dan perempuan 2105 jiwa. 

a.   Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan. 

Tingkat kemajuan masyarakat dapat diperhatikan dari 

tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan suatu daerah dapat 

menggambarkan tingkat perkembangan sosial serta memiliki 

peranan penting dalam meningkatkan harkat dan martabat suatu 

bangsa. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat pendidikan 

penduduk desa Dlimas, dapat diketahui dilihat indikasi banyaknya 

lembaga pendidikan yang ada atau dengan mengetahui jumlah 

penduduk yang pernah mengenyam pendidikan dan sampai 

tingkat seberapa rentang pendidikannya. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 2. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

Taman Kanak-kanak 

Sekolah Dasar 

SMP / SLTP 

SMA / SLTA 

Akademi (D1-D3) 

Sarjana (S1-S3) 

74 

1856 

1423 

717 

71 

75 

1,27 

45,07 

33,12 

16,69 

1,65 

1,75 

Jumlah  4216 100 

Sumber : Data Monografi desa Dlimas Bulan Juni-Desember 2007 
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 Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat 

desa Dlimas telah mengenyam pendidikan sampai pada tingkat 

sarjana. Namun jenjang tertinggi ialah jenjang sekolah dasar yang 

berjumlah 1856 atau sebesar 45,07 %. Hal ini berarti masyarakat 

Dlimas sangat mengerti pentingnya pendidikan dalam kehidupan 

mereka. 

 

b.  Komposisi Penduduk menurut Agama. 

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Dlimas sangat 

rukun, terbukti dengan adanya beberapa penganut atau pemeluk 

agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, dan Hindu. Masyarakat 

Dlimas pada umumnya memeluk agam Islam, tetapi  menjalankan 

ajaran-ajaran Hindu yaitu membakar kemenyan, membuat 

kembang setaman, membuat sesaji yang biasa disebut golongan 

abangan. Berikut disajikan tabel yang menunjukan jumlah 

komposisi menurut agama yang dianut.  

Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Agama 

Agama Jumlah Prosentase 

Islam 

Kristen 

Katholik 

Hindu 

Budha  

Lain-lain 

3741 

164 

197 

55 

- 

59 

90,00 

3,89 

4,69 

1,29 

- 

0,14 

Jumlah  4216 100 

  Sumber : Data Monografi desa Dlimas bulan Juni-Desember 2007 
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Mayoritas masyarakat desa Dlimas memeluk agama Islam 

yaitu sebanyak 3741 atau 90,14 %. Hal tersebut ditunjang oleh 

adanya 4 buah masjid dan 7 buah mushola. Selain itu terdapat pula 

majelis Ta’lim sebanyak 11 kelompok dengan 672 anggota dan 

Remaja Masjid  sebanyak 3 kelompok dengan 72 anggota. 

Meskipun masyarakat telah menganut suatu agama, namun 

kegiatan ritual seperti Upacara Tradisi Bersih Desa masih 

dijalankan. Mereka percaya bahwa Upacara Tradisi Bersih Desa 

merupakan bagian dari kelangsungan kehidupan masyarakat.  

 

c.  Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Tingkat kemakmuran dapat dilihat dari terpenuhinya 

kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan 

kebutuhan pokok masyarakat tidak lepas dari pendapatan mereka 

yang sangat bergantung pada mata pencahariannya. Mata 

pencaharian warga Dlimas sebagian besar petani atau buruh tani. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Jenis Mata Pencaharian Jumlah Prosentase  

PNS 

ABRI 

Swasta 

Wiraswasta /Pedagang 

Petani/Buruh tani 

Pertukangan 

Pensiunan 

Jasa 

112 

8 

83 

201 

251 

167 

64 

96 

11,41 

0,81 

8,45 

20,47 

25,56 

17,01 

6,52 

9,77 

Jumlah  982 100 

Sumber : Data Monografi desa Dlimas Bulan Juni-Desember 2007 
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  3. Sarana dan Prasarana 

Pembangunan sarana fisik di desa Dlimas berjalan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan kondisi dan kemajuannya. Dana pembangunan 

berasal dari swadaya masyarakat dan dana bantuan pembangunan desa 

dari pemerintah pusat. Berikut dapat dilihat sarana pembangunan fisik 

di desa Dlimas. 

a. Sarana Pemerintahan Desa 

Desa Dlimas telah memiliki Kantor Balai Desa yang dibuat 

secara permanen. Kantor Balai Desa telah dilengkapi dengan 

perangkat kerja. 

b. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan sangat penting dalam rangka menunjang 

penciptaan generasi yang akan datang yang lebih baik dengan 

kehidupan yang lebih baik pula. Di desa Dlimas terdapat tiga 

sekolah dasar yang memiliki 31 guru dan 302 murid, dan terdapat 

tiga  taman kanak-kanak, yang didukung oleh 6 orang guru dan 61 

murid. Di desa Dlimas tidak terdapat sarana pendidikan tingkat 

SLTA dan SLTP, namun sarana pendidikan tersebut terdapat di desa 

Ceper dan desa Kujon yang letaknya tidak jauh  dari desa Dlimas. 

c. Sarana Peribadatan 

Mayoritas masyarakat desa Dlimas adalah pemeluk agama 

Islam, dapat dijumpai tempat ibadah bagi umat Islam sebanyak 4 

buah masjid dan 7 buah mushola. Untuk tempat ibadah bagi umat 

beragama lainnya tidak dijumpai di desa Dlimas. Bagi yang 

beragama lain beribadah di Gereja dan Pura yang tidak jauh dari 

Desa Dlimas. Bagi yang beragama Katholik di Gereja desa Jombor, 

beragama Kristen di desa Ceper, beragama Hindu di Desa Kujon. 
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d.   Sarana dan Prasarana Transportasi 

Salah satu penunjang bagi perkembangan suatu daerah adalah 

tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang lancar dan 

memungkinkan penduduk untuk berhubungan dengan daerah luar 

sehingga tidak terisolir. Sarana transportasi yang dimaksudkan 

adalah adanya fasilitas jalan yang menghubungkan suatu daerah 

dengan daerah lain, sedangkan prasarana transportasi yaitu 

tersedianya kendaraan atau angkutan yang digunakan untuk 

mencapai suatu tempat. Semua itu dimaksudkan agar masyarakat 

lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat luar secara 

langsung demi menunjang perkembangan desa atau wilayah. 

Dengan masyarakat dilihat secara langsung demi menunjang 

perkembangan desa atau wilayah. 

Kondisi desa Dlimas dilihat dari sarana dan prasarana 

transportasi cukup baik. Kondisi jalan semua sudah beraspal, untuk 

alat transportasi sudah cukup memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxx 

BAB III 

UPACARA TRADISI BERSIH DESA DI DESA DLIMAS  

DITINJAU DARI ASPEK KEPARIWISATAAN 

 

Bagi masyarakat Dlimas, Upacara Bersih Desa Tanjungsari bukanlah 

suatu hal yang baru dan asing. Upacara Bersih Desa Tanjungsari itu sudah 

merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Dlimas. Upacara ini 

melibatkan hampir seluruh warga masyarakat Desa Dlimas. Sampai 

sekarang ini Upacara Bersih Desa Tanjungsari masih tetap dilaksanakan 

oleh masyarakat setiap setahun sekali.Agar pelaksanaan upacara bersih desa 

Tanjungsari dapat berjalan lancar dan tertib, terlebih dahulu diadakan 

persiapan-persiapan. Persiapan ini dimulai sejak dua bulan yaitu dengan 

membentuk kepanitiaan. Kepanitiaan ini disebut Panitia Tanjungsari. 

Kepanitiaan inilah yang mengutur jalannya upacara. 

Adapun Upacara Bersih Desa Tanjungsari terdiri atas rangkaian acara 

meliputi : 

a.  Persiapan Upacara. 

1).  Bersih Lingkungan 

Bersih lingkungan dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari 

adalah kegiatan warga desa Dlimas untuk mengadakan pembenahan 

jalan-jalan, pengapuran pagar, tembok, pohon di pinggir jalan, dan 

pembersihan di makam leluhur dan sekitar pohon Tanjung. Bersih-

bersih ini dilakukan oleh semua warga laki-laki baik tua maupun 

muda dan sebagian wanita. Bersih lingkungan tersebut dilaksanakan 

pada Minggu pukul 07.00 sampai pukul ± 14.00 WIB. Bersih desa 

yang dilaksanakan oleh warga Dlimas juga mempunyai tujuan untuk 

membersihkan jiwa dengan lingkungan yang bersih akan tercipta 

jiwa yang bersih pula.  
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Bersih lingkungan atau bersih desa didesa Dlimas 

dilaksanakan pada hari Minggu lima hari sebelum upacara tiba. 

Semua warga baik yang kaya maupun yang miskin, yang 

berpendidikan tinggi maupun yang berpendidikan rendah, mereka 

bersama-sama melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan 

lingkungan, mereka berharap dapat terhindar dari perbuatan dosa dan 

dengan jiwa yang bersih akan mendapat keselamatan dari Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Satu minggu menjelang upacara diadakan pasar malam yang 

bertempat di lapangan parkir milik Pabrik Gula Ceper. Ba’da malam 

menjelang puncak upacara, pasar malam banyak didatangi 

pengunjung. Hal itu disebabkan banyaknya pengunjung baik dari 

masyarakat Dlimas maupun daerah lain yang bertujuan untuk ngalap 

berkah dalam upacara Tanjungsari, selain menyaksikan pasar malam. 

Adanya pasar malam memberikan pemasukan kepada kas desa 

Dlimas maupun dukuh Dlimas khsususnya, serta menambah 

kemeriahan Upacara Bersih Desa Tanjungsari. 

 

2 )   Tarub 

Tarub dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari dilaksanakan 

satu hari sebelum upacara tiba, tarub dalam Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari sebagai tanda pemberitahuan kepada seluruh warga di 

luar desa Dlimas bahwa tempat tersebut akan ada kegiatan upacara 

tradisional. Warga Dlimas pada saat itu melaksanakan tarub 

bersama-sama memberi hiasan di sekitar lokasi upacara, mengecat 

tembok, mengecat arca di bawah pohon Tanjung.  
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3).  Nadaran 

Nadaran dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari 

dilaksanakan pada sore hari pukul 17.00 WIB  di panggung Sasana 

Kridha Budaya tepatnya di sebelah utara pohon Tanjung menghadap 

ke  selatan. Nadaran itu berupa kenduri caos dhahar kepada Nyi 

Rara Tanjungsari dengan sesaji sebagai berikut :  nasi uduk, ingkung, 

pisang, apem, kinang yang berupa daun sirih, gambir, tembakau, dan 

bunga. Warga yang mengucapkan nadar itu sama saja dengan orang  

yang mempunyai utang dan utang tersebut harus ditepati. Pelunasan 

utang tersebut apabila tidak ditepati akan berakibat tidak baik pada 

yang mempunyai nadar. 

Kenduri nadaran yang dilakukan warga karena merasa apa 

yang menjadi keinginannya berhasil. Bentuk nadarnya selain kenduri 

adalah nanggap ledhek yang sudah siap di lokasi upacara. 

Rombongan ledhek berasal dari Desa Kujon. Mereka datang dengan 

sendirinya secara turun temurun karena leluhurnya pada zaman 

dahulu mendapat wangsit dari Nyi Rara Tanjungsari supaya menjadi 

saksi atas terkabulnya nadar yang telah diucapkan warga. 

Orang yang bernadar nanggap ledhek mendekati rombongan 

ledhek yang siap di lokasi upacara supaya menyanyikan lagu dan 

menari sesuai permintaannya dengan memberikan uang sebagai 

ucapan terima kasih. Selain bentuk nadar di atas, ada pula warga 

yang melaksanakan nadar dengan nanggap ledhek dan kenduri caos 

dhahar diungkapkan sekaligus sesuai dengan keinginan dan 

kemampuannya. 

Nadaran dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari adalah 

menepati janji atau kaul yang telah diucapkan warga karena 

keinginannya telah tercapai. Nadar itu berupa caos dhahar dan 

nanggap ledhek. Orang yang telah ngluwari ujar / menepati janji 
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tersebut jiwanya telah bersih karena utangnya sudah dibayar. Untuk 

yang beragama Islam dengan cara tahlilan dengan mengagungkan 

nama Tuhan, selain itu juga berdoa memohon kepada Tuhan agar 

desa Dlimas diberi keselamatan. 

 

4).  Midodareni 

Midodareni dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari 

dilaksanakan dalam malam hari pukul 20.00 WIB. Pada saat 

midodareni itu banyak dihadiri oleh warga dari luar desa Dlimas. 

Kegiatan yang mereka lakukan adalah ngalap berkah berdoa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa melalui perantaraan Nyi Roro Tanjungsari 

karena telah diberi keselamatan, kesehatan dan perlindungan. 

Selain warga ngalap berkah ada juga pengumpulan sumbangan 

untuk kegiatan upacara yang diterima Panitia Tanjungsari. Pada 

pukul 23.00 WIB Panitia berkumpul di panggung Sasana Krida 

Budaya untuk menghitung jumlah uang sumbangan yang diterima. 

Kegiatan secara umum bagi penduduk Dlimas pada sore hari sampai 

malam hari sibuk mempersiapkan makanan seperti membuat kue 

atau makanan kecil, membuat lauk pauk untuk kelengkapan nasi 

yang dipergunakan untuk acara pada hari Jumat dan persiapan untuk 

menjamu  tamu baik dari kerabat  maupun dari teman, namun yang 

utama agar esok harinya tidak ada sesaji yang kurang, karena apabila 

sesaji tidak lengkap akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik 

dalam pelaksanaan upacara nantinya. 

Pada pagi harinya menjelang puncak upacara, masyarakat Desa 

Dlimas mulai disibukkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan 

saat puncak upacara di siang harinya. Para wanita sejak pagi sudah 

mulai disibukkan dengan kegiatan memasak nasi, ingkung dan 

perlengkapan lain yang akan dibawa ke tempat upacara. Di samping 
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ini juga mempersiapkan meja sebagai tempat sesaji. Adapun bentuk 

bentuk meja tersebut persegi panjang berukuran kurang lebih 1,5 m x 

1 m. Untuk keperluan tersebut, setiap anggota menyediakan meja 

sendiri-sendiri. Setelah itu baru membawa sesaji di tempat upacara.  

 

b.  Pelaksanaan Upacara 

Pelaksaaan Upacara Bersih Desa Tanjungsari merupakan runtutan 

upacara inti yang dilaksanakan oleh warga Dlimas setiap setahun sekali 

pada bulan Suro setelah tanggal 8, pada hari Jumat Kliwon atau Jumat 

Wage. Pelaksanaan upacara meliputi : 

1)  Penyediaan Sesaji. 

Pada pukul 09.00 WIB, warga desa yang laki-laki 

menyediakan tempat sesaji berupa meja kecil yang dibawa dari 

rumah masing-masing warga sedangkan bagi wanita 

mempersiapkan sesaji berupa sego tumpeng, ingkung, lauk 

pauk, tukon pasar yang berupa buah-buahan, makanan kecil 

dan minuman. 

Pukul 10.00 WIB, warga desa berbondong-bondong 

membawa sesaji ke tempat upacara. Sesaji tersebut dalam 

penyajiannya ditata rapi dan indah di atas meja yang telah 

dipersiapkan. Penyajian makanan yang ditata di atas meja akan 

membuat orang lain tertarik untuk melihatnya selanjutnya 

sesaji  ditunggu sampai sholat Jumat selesai. 

Semua sesaji ditunggu sampai upacara dimulai agar 

makanan tidak  dihinggapi lalat dan semut. Setelah pukul 13.00 

WIB, tamu undangan datang dan duduk di panggung yang 

telah dipersiapkan oleh panitia. Tamu-tamu undangan antara 

lain dari Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Dinas Pariwisata 

dan Dinas Kebudayaan. Dengan berbagai acara mulai dari 
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lomba, laporan keuangan dan dilanjutkan dengan sambutan-

sambutan. 

Sebelum lomba para panitia berkeliling untuk meminta 

"wajib" yang berupa uang yang nantinya digunakan membayar 

"Turi Alum" atau Modin serta ikut membantu pelaksanaan 

upacara. 

Wajib tersebut ada yang membayarnya untuk meminta 

berkah dari Nyi Rara Tanjungsari. Adapun caranya yaitu 

dengan memberikan uang tersebut kepada panitia yang 

menjaga pintu masuk. Pengunjung memberikan uang dan 

menyampaikan maksud dan permintaannya. 

 

2)    Urutan Acara pada Upacara Bersih Desa Tanjungsari. 

a)  Laporan Keuangan 

Pembacaan laporan keuangan dibacakan oleh panitia 

secara rinci dan teliti dengan menyebutkan nama, alamat dan 

jumlah uang yang disumbangkan oleh warga. Uang tersebut 

digunakan untuk biaya penyelengaraan Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari, biaya pembangunan, kepanitiaan dan kas desa. 

Dana-dana yang terkumpul di samping untuk keperluan 

upacara juga untuk pembangunan desa. 

b). Sambutan 

Urutan sambutan dalam Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari yaitu sambutan yang pertama dari ketua panitia 

yang berisi tentang ucapan terima kasih kepada warga 

masyarakat yang sabar dan tertib mengikuti upacara, selain 

itu juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pabrik 
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gula Ceper yang telah membantu menyediakan lapangan 

parkir untuk pasar malam. Sambutan kedua dari Kepala Desa 

yang intinya adalah ucapan terima kasih kepada warga desa 

Dlimas karena telah melestarikan tradisi warisan leluhur 

yang merupakan aset wisata budaya yang penting. Juga 

ucapan terima kasih kepada tamu undangan, pengunjung, 

ibu-ibu PKK dan penjual pasar malam yang ikut 

memeriahkan upacara. 

Sambutan berikutnya dari Kecamatan, Kabupaten, 

Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan. Inti Sambutan 

yaitu tetap mendukung adanya upacara bersih desa 

Tanjungsari sebagai pelestarian budaya Indonesia baik dalam 

bidang makanan tradisional, kesenian dan makna yang 

terkandung dalam penyajian makanan pada pelaksanaan 

Upacara Bersih Desa Tanjungsari tersebut supaya 

ditingkatkan dan sebagai persatuan dan kesatuan. 

 

c).  Lomba 

Lomba dilaksanakan dalam rangka turut memeriahkan  

pelaksanaan Upacara Bersih Desa Tanjungsari yaitu dalam 

penyajian makanan pada pelaksanaan Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari yang dipelopori oleh ibu-ibu Tim Penggerak 

PKK Desa Dlimas. Lomba tersebut berguna untuk 

memberikan semangat dalam penyajian makanan. 

 

d).  Doa 

Pembacaan doa merupakan puncak dari tujuan 

menyajikan makanan. Doa disampaikan oleh tokoh dari 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxvii 

agama Hindu dan agama Islam. Inti dari doa yang 

disampaikan adalah untuk meminta keselamatan kepada 

Sang Hyang Widhi Wasa supaya dijauhkan dari malapetaka, 

mendoakan arwah leluhurnya supaya diterima di sisi Tuhan. 

Setelah doa selesai dibacakan, masyarakat memberikan 

beberapa makanannya untuk disiapkan. Adapun jumlahnya 

tidak ditentukan karena hanya sebagai syarat sesaji. 

Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa sesaji yang telah 

diberi doa akan memberi berkah. Jadi sebelum ada doa 

penutup dari modin, makanan-makanan tersebut belum 

boleh diambil. Puncak upacara ini diakhiri dengan 

pembagian sesaji kepada para pengunjung dan yang ikut 

kenduri kemudian makan bersama-sama. 

 

e). Tari Gambyong 

Tari Gambyong diselenggarakan setelah doa selesai. 

Tarian Gambyong tersebut dibawakan oleh warga Dlimas 

sendiri. Tarian tersebut merupakan permintaan dari Nyi Rara 

Tanjungsari yang dianggap sebagai pepundhen desa Dlimas. 

Oleh karena itu, setiap setahun sekali sekali pasti diadakan. 

Zaman dahulu, tarian ini bukan tarian Gambyong tetapi 

tarian Tayub. Seiring dengan perkembangan zaman, tarian 

Tayub diganti oleh tarian Gambyong yang dirasa lebih 

sopan. 

 

f).  Hiburan 

Hiburan merupakan rangkaian Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari. Hiburan itu berupa kesenian wayang orang 
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yang dilaksanakan pada hari Jumat malam dan kesenian 

kethoprak pada Sabtu malam. Kedua kesenian itu 

diperankan oleh warga Dlimas sendiri yang mempunyai 

paguyuban kesenian yang bernama paguyuban Hamerdi 

(Hangudi Mardawaning Budaya Indonesia). Bertujuan untuk 

menghibur warga Dlimas khususnya dan warga lain di luar 

Dlimas pada umumnya. Selain itu, pementasan kedua 

kesenian tersebut dapat menambah kas warga Dlimas dan 

sebagai upaya pelestarian kebudayaan Jawa. 

 

2.  Perlengkapan Sesaji 

Dalam upacara yang dilakukan oleh orang Jawa pada umumnya 

tidak dapat dilepaskan dari bermacam-macam jenis sesaji. Hal ini karena 

sesaji merupakan pemberian atau persembahan kepada dewa atau roh 

yang digemari dan yang mengandung lambang-lambang guna 

berkomunikasi dengan para dewa atau roh itu. Sesaji adalah makanan 

atau benda kegemaran dari dewa atau roh tertentu, sehingga apabila 

orang menyajikannya akan berteman atau memperlancar huhungan 

terhadap dewa atau roh yang dimaksud. 

Disamping  itu semua unsur sesaji itu pada hakekatnya satu demi 

satu dari aspek nama, bentuk, sifat atau warnanya mengandung makna 

dan lambang. Dalam flap-flap benda itu terkandung maksud atau 

harapan tertentu, misalnya janur dari kata jatining nur, berarti cahaya 

yang hakiki. Cengkir (kelapa muda) dari kata kencenging pikir, berarti 

ketetapan hati. Tebu dari kata anteping kalbu, berarti kehendak yang 

kuat. Pisang ayu, Suruh Ayu, ayu adalah rahayu, berarti selamat dan 

sejahtera. 

Demikian halnya dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari juga 

dipakai sesaji   atau sajen. Adapun sesaji yang merupakan alat dalam 
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upacara itu meliputi : 

a.  Alat sesaji terdiri dari : 

1).  Kembang telon 

2).  Kemenyan 

3).  Tembakau 

4).  Suruh / sirih 

5).  Kaca 

b. Alat kenduri atau slametan terdiri dari 

1).  Nasi Uduk 

2).  Ingkung Ayam 

3).  Lauk-pauk 

4).  Pisang raja 

5).  Apem 

6).  Gudangan 

7).  Tukon pasar 

8).  Buah-buahan 

Berdasarkan pengamatan di lapangan tempat sesaji dalam tradisi 

Tanjungsari dapat digolongkan menjadi tiga tempat yaitu : 

a). Sesaji golongan pertama yaitu sesaji yang bertempat tinggal di 

bagian dalam gedung serba guna. Gedung ini terletak di dekat pohon 

Tanjung. Sesaji ini khusus diperuntukan bagi para tamu undangan 

seperti Camat, Kapolsek, Kepala Desa, Kepala Desa dan Panitia 

Upacara.  

b).  Sesaji golongan kedua yaitu sesaji yang bertempat di serambi 

gedung serba guna. Tempat ini diperuntukan bagi keturunan atau 

keluarga yang masih ada hubungan dekat dengan Ki Demang 

Rawatmejo. 
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c).  Sesaji golongan ketiga yaitu sesaji yang ditempatkan di halaman 

gedung serba guna yaitu di bawah pohon Tanjung. Tempat tersebut 

diperuntukan bagi penduduk Dukuh Dlimas. 

 

3.  Pantangan dalam Upacara 

Upacara Bersih Desa Tanjungsari yang dilakukan secara rutin 

oleh masyarakat desa Dlimas setiap setahun sekali merupakan ungkapan 

rasa syukur kepada Tuhan dan menghormati arwah leluhur atau 

pepunden Desa Dlimas. Para pengunjung yang datang biasanya 

mempunyai suatu permintaan pada tempat yang dianggap keramat 

tersebut. Agar permintaan tersebut dapat terkabul. Mereka mempunyai 

keyakinan bahwa ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. 

Pantangan-pantangan itu antara lain tidak boleh memakai pakaian 

dengan motif gadung  mlati serta memelihara jaran (kuda) yang 

dipercaya masyarakat sebagai pakaian dan peliharaan kesayangan 

pepunden desa Dlimas. Pantangan lainnya yaitu tidak bersikap 

sembrono atau tidak sopan di sekitar tempat pepunden (di bawah pohon 

Tanjung). Kepercayaan ini harus benar-benar ditaati bila ingin selamat 

dan tidak terkena musibah. Hari pelaksanaan tidak diperkenankan selain 

hari Jumat Kliwon atau Jumat Wage. Hal ini disebabkan karena hari 

tersebut merupakan hari kelahiran Nyi Rara Tanjungsari dan Nyi 

Payung Gilap. 

 

 

 

 
 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xli 

BAB IV    

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Potensi Wisata 

Upacara Bersih Desa Tanjungsari mempunyai potensi wisata yang 

patut dikembangkan karena memiliki daya tarik wisata, dilihat dari 

potensinya dapat dikemukakan dalam 4 A sebagai berikut : 

1. Atraksi 

a. Nadaran 

Nadaran dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari 

dilaksanakan pada sore hari pukul 17.00 WtB di panggung Sasana 

Kridha Budaya tepatnya di sebelah utara pohon Tanjung 

menghadap ke selatan. Nadaran itu berupa kenduri caos dhahar 

kepada Nyi Rara Tanjungsari dengan sesaji sebagai berikut : nasi 

uduk, ingkung, pisang, apem, kinang yang berupa daun sirih 

gambir, tembakau, dan bunga. Warga yang mengucapkan nadar itu 

sama saja dengan orang yang mempunyai utang dan utang tersebut 

harus ditepati. Pelunasan utang tersebut apabila tidak ditepati akan 

berakibat tidak baik pada yang mempunyai nadar. 

b. Kenduri Nadaran 

Dilakukan warga karena merasa apa yang menjadi 

keinginannya berhasil. Bentuk nadarnya selain kenduri adalah 

nanggap ledhek yang sudah siap di lokasi upacara. Rombongan 

ledhek berasal dari Desa Kujon. Mereka datang dengan sendirinya 

secara turun temurun karena leluhurnya pada zaman dahulu 

mendapat wangsit dari Nyi Rara Tanjungsari supaya menjadi saksi 

atas terkabulnya nadar yang telah diucapkan warga. 
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c.  Nanggap Ledhek 

Nadaran dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari adalah 

menepati janji atau kaul yang telah diucapkan warga karena 

keinginannya telah tercapai. Nadar itu berupa caos dhahar dan 

nanggap ledhek. Orang yang telah ngluwari ujar / menepati janji 

tersebut jiwanya telah bersih karena utangnya sudah dibayar. 

Untuk yang beragama Islam dengan cara tahlilan dengan 

mengagungkan nama Tuhan, selain itu juga berdoa, memohon 

kepada Tuhan agar desa Dlimas diberi keselamatan. 

d.  Midodareni 

Midodareni dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari 

dilaksanakan dalam malam hari pukul 20.00 WIB. Pada saat 

midodareni itu banyak dihadiri oleh warga dari luar desa Dlimas. 

Kegiatan yang mereka lakukan adalah ngalap berkah berdoa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perantaraan Nyi Rara 

Tanjungsari karena telah diberi keselamatan, kesehatan dan 

perlindungan. 

e.  Lomba 

Lomba dilaksanakan dalam rangka turut memeriahkan 

pelaksanaan Upacara Bersih Desa Tanjungsari yaitu dalam 

penyajian makanan pada pelaksanaan, dipelopori oleh ibu-ibu Tim 

Penggerak PKK Desa Dlimas. 

f.   Doa 

Pembacaan doa merupakan puncak dari tujuan menyajikan 

makanan. Doa disampaikan oleh tokoh dari agama Hindu dan 

agama Islam. Inti dari doa yang disampaikan adalah untuk 

meminta keselamatan kepada Sang Hyang Widhi Wasa supaya 

dijauhkan dari malapetaka, mendoakan arwah leluhurnya supaya 

diterima di sisi Tuhan. 
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g. Tari Gambyong 

Tari Gambyong diselenggarakan setelah doa selesai. Tarian 

Gambyong, tersebut dibawakan oleh warga Dlimas sendiri. Tarian 

tersebut merupakan permintaan dari Nyi Rara Tanjungsari yang 

dianggap sebagai pepundhen desa Dlimas. 

h.  Hiburan 

Hiburan merupakan rangkaian Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari. Hiburan itu berupa kesenian wayang orang yang 

dilaksanakan pada hari Jumat malam dan kesenian kethoprak pada 

Sabtu malam. 

 

2.  Aksesbilitas 

Lokasi Upacara Bersih Desa Tanjungsari berada di Desa 

Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah letaknya 

berjarak + l0 km dari pusat kota Klaten dan berjarak ± 20 km dari 

Wisata Air Rowo Jombor, dan berjarak ± 24 km dan Wisata Umbul 

Ingas Cokrotulung. Jarak dari terminal Bus Klaten ke tempat obyek 

wisata berjarak 6 km, dapat dijangkau dengan Bus atau angkutan 

umum lainnya dengan kondisi jalan yang sangat baik dan beraspal 

hotmix. 

 

3.  Amenitas 

Untuk wisatawan yang datang darijauh di dekat lokasi wisata 

telah ada fasilitas hotel melati 2 buah, dan homestay   berjumlah 6 

buag di rumah Kepala. Lokasi hotel melati kurang lebih 2 km dan 

dekat dengan warung makan dengan berbagai masakan dan yang 

paling terkenal adalah wisata kuliner malam di kota Pedan dan alun-

alun Klaten. 
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4. Aktivitas 

a. Aktivitas Penduduk 

l).  Bersih Lingkungan 

Bersih lingkungan dalam Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari adalah kegiatan warga desa Dlimas untuk 

mengadakan pembenahan jalan-jalan, pengapuran pagar, 

tembok, pohon di pinggir jalan, dan pembersihan di makam 

leluhur dan sekitar pohon Tanjung. 

2). Tarub 

Tarub dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari 

dilaksanakan satu hari sebelum upacara tiba, warga Dlimas 

pada saat itu melaksanakan tarub bersama-sama memberi 

hiasan di sekitar lokasi upacara mengecat tembok, mengecat 

arca di bawah pohon Tanjung. 

3). Penyediaan Sesaji. 

Pada pagi hari warga desa yang laki-laki menyediakan 

tempat sesaji berupa meja kecil yang dibawa dari rumah 

masing-masing warga, sedangkan bagi wanita mempersiapkan 

sesaji berupa sego tumpeng, ingkung, lauk pauk, tukon pasar 

yang berupa buah-buahan, makanan kecil, dan minuman. 

 

b. Aktifitas Wisatawan 

Aktivitas wisatawan pada Upacara Bersih Desa Tanjungsari 

di desa DIimas tidak berhubungan dengan upacaranya, wisatawan 

hanya melihat pertunjukan dari upacara, belanja di pasar malam, 

dan ngalap berkah di makam pepundhen agar segala memperoleh 

keselamatan. 
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B.  Kendala-Kendala 

Dalam mengembangkan potensi wisata yang ada  di  Desa Dlimas, 

Pemerintah Kabupaten Klaten masih menemui kendala-kendala yang 

cukup sulit , kendala-kendala ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu : 

1.  Kurangnya kesiapan penanganan dalam aspek kepariwisataan 

Upacara Bersih Desa Tanjungsari sebagai salah satu wisata 

tradisi belum mampu menunjukkan potensinya dalam bidang 

kepariwisataaan karena belum mampu mendatangkan banyak 

wisatawan dari luar daerah. Hal ini disebabkan karena promosi yang 

masih kurang dan masih terdapat kelemahan yang dimiliki, antara 

lain : 

a. Belum terdapat sarana dan prasarana wisata yang memadai, seperti 

: tempat parkir, MCK khusus wisatawan, yang bisa mendukung 

perkembangan pariwisata dari hasil kunjungan wisatawan. 

b. Rencana pengembangan potensi pendukung wisata yang ada di 

Desa Dlimas, seperti : kerajinan dan kesenian tradisional yang 

belum terealisasi dengan baik. 

c. Masih terbatasnya dana dalam pengembangan Desa Dlimas yang 

disebabkan karena belum adanya investor yang tertarik untuk 

mengembangkan potensi yang ada di Desa Dlimas dan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Desa Dlimas yang masih rendah. 

2. Kurangnya kesadaran pengunjung terhadap kebersihan lingkungan. 

Pengunjung  Upacara Bersih Desa Tanjungsari  berasal dari 

berbagai kalangan yang memiliki tingkah laku yang berbeda. 

Sebagian besar pengunjung memang ada yang memiliki kesadaran 

lingkungan yang tidak baik, sehingga masih banyak sampah yang 

berserakan. Selain karena ulah pengunjung, ketiadaan tempat 

sampah di obyek wisata juga menjadi penyebab kurangnya 

kesadaran pengunjung. 
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3. Masih minimnya daya dukung pariwisata 

Pada umumnya wisatawan ingin mencari kenyamanan dari 

obyek yang dikunjungi, dalam hal ini Upacara Bersih Desa Tanjung 

sari di desa Dlimas masih terdapat banyak kekurangan, antara lain : 

tempat parkir yang kurang luas dan jauh, penginapan, dan kurangnya 

tempat sampah. Sehingga sarana pendukung pariwisata belum 

berkembang. 

4. Masih terbatasnya pengelola dan pelaku upacara tradisi yang tahu 

tentang sejarah dari Upacara Bersih Desa Tanjungsari untuk lebih 

mengelola  secara profesional. 

 

C. Rencana dan Pengembangan Wisata Tradisi di Desa Dlimas 

Dengan potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Klaten akan 

dikelola dan dikembangkan semaksimal mungkin agar menambah daya 

tarik wisatawan baik lokal, nasional maupun internasional yang pada 

akhirnya akan membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat utamanya masyarakat pelaku wisata. 

Dalam menyusun pokok-pokok pengembangan yang sesuai 

dengan kebutuhan obyek dan daya tarik wisata di desa Dlimas, perlu 

adnya suatu yang cocok, sehingga model analisis potensi yang dimiliki 

dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu. Untuk mengarahkan 

kebijakan yang sesuai dalam penyusunan pengembangan, strategi yang 

digunakan adalah analisis SWOT. 

Berikut analisis SWOT Upacara Bersih Desa Tanjungsari di desa 

Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten : 

a.  Strenght ( kekuatan) 

l. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau dengan alat 

transportasi. 
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Lokasi Upacara bersih desa Tanjungsari berada di Desa 

Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 

letaknya berjarak ± l0 km dari pusat kota Klaten dan berjarak ± 

20 km dari Wisata Air Rowo Jombor, dan berjarak ± 24 km dan 

Wisata Umbul Ingas Cokrotulung. Jarak dari terminal Bus Klaten 

ke tempat obyek wisata berjarak 6 km, dapat dijangkau dengan 

Bus atau angkutan umum lainnya dengan kondisi jalan yang 

sangat baik dan beraspal hotmix. 

2. Memiliki Upacara Tradisi bersih desa yang lain dari upacara 

tradisi yang sejenis. 

Partisipasi masyarakat sangat tinggi terbukti dari Bersih 

lingkungan yang dilakukan warga desa Dlimas dengan 

mengadakan pembenahan jalan-jalan, pengapuran pagar, tembok, 

pohon di pinggir jalan, dan pembersihan di makam leluhur dan 

sekitar pohon Tanjung. Semua warga baik yang kaya maupun 

yang miskin, yang berpendidikan tinggi maupun yang 

berpendidikan rendah, mereka bersama-sama melaksanakan kerja 

bakti untuk membersihkan lingkungan. 

3.  Berada didekat kawasan obyek pendukung yang potensial, seperti 

:  Makam  Sunan   Pandanaran,  Sendang  Bulus  Jimbung,  Rowo 

Jombor,  Upacara  di  Jatinom,  Pemancingan  Janti  dan  Umbul 

Ingas Cokro Tulung. 

 

b. Weakneses ( kelemahan ) 

1. Belum adanya rencana induk pengembangan kepariwisataan di  

Desa Dlimas. 
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2.  Masih terbatasnya SDM yang profesional di bidang pariwisata. 

Masyarakat desa Dlimas belum tahu benar akan manfaat 

pariwisata mereka cuma semata-mata melangsungkan upacara 

tradisi tanpa tahu, apakah itu termasuk pariwisata atau bukan.  

3. Belum terealisasinya sarana dan prasarana yang memadai, seperti 

: area parkir yang sempit, MCK ada tetapi masih sedikit dan 

kurang bersih, dan tempat sampah banyak yang rusak 

kondisinya. 

 

c.  Opportunity ( peluang ) 

Perlu diadakan pusat oleh-oleh dan souvenir yang khas ( tidak 

dimiliki dari tempat wisata lain) dari desa Dlimas sehingga 

wisatawan tidak perlu membeli oleh-oleh dan souvenir dari tempat 

lain, contohnya : buku tentang sejarah Upacara Tanjungsari, 

makanan berupa gethuk Kurung dan kepelan. 

 

d.  Threat ( ancaman ) 

1. Persaingan dalam hal hiburan, daerah lain memiliki konsep dan 

SDM yang lebih baik dalam hal kesenian dan cara penyajian 

kesenian. 

2. Persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan promosi dan 

pemasaran wisata tradisi dari wilayah lain. 

3. Semakin hilang dan berkurangnya minat generasi muda dalam 

melestarikan dan mempertahankan unsur-unsur tradisional yang 

potensial. 

4. Kurangnya kesadaran pengunjung terhadap kelestarian 

lingkungan dan kebersihan, seperti : membuang sampah 

sembarangan dan kegiatan corat-coret obyek wisata. 
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Dalam melaksanakan tujuan pariwisata yang ingin dicapai, 

kantor Pariwisata Kabupaten Klaten memiliki visi dan misi. Visi 

Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten adalah "Terwujudnya 

kepariwisataan yang maju, dinamis dan berwawasan lingkungan, dan 

berbasis pada masyarakat yang mampu mendorong pertumbuhan 

wilayah dan pendapatan daerah". Makna dari visi kantor Pariwisata 

Kabupaten Klaten adalah bahwa Kabupaten Klaten memiliki potensi 

obyek wisata yang memadai. Dalam rangka menghadapi pasar bebas 

maka sektor pariwisata (usaha bidang pariwisata) harus lebih dipacu 

dan dapat bersaing dengan daerah lain, agar visi dapat terwujud, maka 

ditetapkan misi kantor pariwisata kabupaten klaten sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas SDM kepariwisataan dan pemberdayaan 

masyarakat pelaku usaha pariwisata. 

2. Pengembangan sarana dan prasarana dari produk pariwisata yang 

berwawasan lingkungan, bertumpu pada kebudayaan dan pesona 

alam yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. 

3. Memanfaatkan sumber daya wisata yang ada agar mempunyai nilai 

tambah dan menjadikan industri budaya dan pariwisata yang 

mampu bersaing sebagai salah satu andalan pendapatan masyarakat 

dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

4. Peningkatan promosi dan informasi dalam pembangunan sektor 

pariwisata. 

(Sumber : Renstra Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten, 2007) 

 

Berdasarkan pertimbangan dan misi serta analisis SWOT, maka 

potensi obyek wisata Upacara Tradisi Besih Desa Tanjungsari bisa 

diketahui lebih detil, serta usaha pengembangan obyek lebih 

ditingkatkan serta dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari 

kondidi fisik serta alam obyek Upacara Tradisi Besih Desa Tanjungsari 
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di Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Yang 

merupakan faktor kunci keberhasilan pengembangan adalah : 

l.  Usaha-Usaha Pengembangan 

Usaha yang dilakukan pihak pengelola dan Kantor Pariwisata 

Kabupaten Klaten untuk menggembangkan Upacara Tradisi Bersih 

Desa Tanjungsari antara lain : 

a . Promosi dan Pameran 

Dinas pariwisata dan pengelola Upacara Tradisi Bersih 

Desa Tanjungsari telah melakukan kegiatan promosi yaitu 

pembuatan pamflet atau brosur yang menjelaskan tentang Upacara 

Tradisi Bersih Desa di Desa Dlimas, sejarah dan awal mula 

diadakan upacara tradisi, budaya yang terkandung didalamnya, 

serta pertunjukan seni tradisional sebagai unsur upacara. 

b.  Mencari investor atau dukungan dana 

Dalam suatu pengembangan dibutuhkan dana yang cukup 

besar, oleh karena itu pihak pengelola sebelum upacara bersih 

desa dilaksanakan, pihak pengelola mencari donatur atau 

sumbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

c.  Mencari sponsor 

Suatu acara memerlukan sponsor sebagai penambahan dana 

dan untuk memberikan warna pada suatu acara. Sponsor yang 

dimaksud dapat berasal dari perusahaan-perusahaan atau 

perorangan. 

d.  Peran masyarakat 

Masyarakat adalah faktor utama dalam pengembangan 

wisata yang ada di Desa Dlimas. Diharapkan masyarakat ikut 

serta dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa selaku pengelola 

dan pendukung acara. Dengan melestarikan kebudayaan yang ada 
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dan mendukung pelestarian Upacara Tradisi Bersih Desa 

Tanjungsari agar tidak mati atau ditinggalkan. 

e.   Menjaga kebersihan lingkungan 

Kebersihan lingkungan tempat Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari sangat penting, karena dengan lingkungan yang 

bersih akan menambah daya tarik pengunjung atau wisatawan, 

dan membuat pengunjung betah berlama-lama menyaksikan 

upacara bersih desa sampai selesai. Menjaga kebersihan ini 

diperlukan kesadaran pengunjung, pengisi acara, pedagang, pihak 

pengelola akan membuat tempat sampah yang akan ditempatkan 

di tempat upacara pada posisi yang strategis. 

 

2.  Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana 

a.  Jalan 

Jalan menuju tempat Upacara Bersih Desa memang sebagian 

besar dalam kondisi yang baik, namun jalan menuju obyek 

belum memadai dan kurang nyaman bagi pengguna jalan. Maka 

dari itu Pemerintah Desa akan memperbaiki sarana jalan agar 

lebih mudah dan nyaman untuk dilewati. 

b.  Persampahan 

Penanganan persampahan di Desa Dlimas saat ini dikelola secara 

langsung oleh pelaku sosial ekonomi secara sendiri-sendiri. 

Dalam pengembangannya diperlukan adanya lembaga pengelola 

secara khusus untuk menangani sampah. Berdasarkan usaha-

usaha yang dilakukan pemerintah dan pihak pengelola untuk 

memajukan dan mengembangkan Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari diharapkan dapat berfungsi sebagai obyek wisata 

sebagaimana yang diharapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penyelenggaraan Upacara Tanjungsari di Desa Dlimas, Kecamatan 

Ceper, Kabupaten Klaten selalu diadakan setiap tahun sekali, yaitu pada  

bulan Sura setelah tanggal 8 atau tepatnya pada hari Jumat Kliwon atau 

Jumat Wage, puncak penyelenggaraaan telah ditetapkan dalam kalender 

Jawa tersebut.  

Upacara Bersih Desa Tanjungsari dalam penyelenggaraannya 

diawali dengan Persiapan Upacara yaitu Bersih Lingkungan, Tarub, 

Nadaran, Midodareni. Pelaksanaan upacara yang merupakan inti dari 

Upacara Tradisi Tanjungsari meliputi penyediaan sesaji, laporan 

keuangan,  sambutan, lomba, doa, tarian Gambyong dan  hiburan. Pada 

malam hari sebelum Upacara Tanjungsari dilaksanakan, panitia 

mengadakan pasar malam untuk menambah daya tarik wisatawan 

menyaksikannya. 

Di dalam Upacara Tanjungsari perlu adanya pengelolaan yang baik 

sehingga dapat meningkatkan minat dan daya tarik pengunjung. Hal ini 

tidak lepas dari campur tangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten 

seperti memberikan kemudahan perijinan penyelenggaraaan event dan 

dalam bidang kepariwisataan. Panitia juga memerlukan dukungan dari 

pihak swasta seperti perusahaan-perusahaan dagang sebagai sponsor 

dalam menyelenggarakan hiburan serta bersama dengan mayarakat. 

Dalam melaksanakan tujuan pariwisata yang ingin dicapai, kantor 

Pariwisata Kabupaten Klaten memiliki visi dan misi. Visi Kantor 

Pariwisata Kabupaten Klaten adalah “Terwujudnya kepariwisataan yang 

maju, dinamis dan berwawasan lingkungan, dan berbasis pada 

masyarakat yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan 
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pendapatan daerah”. Makna dari visi kantor Pariwisata Kabupaten 

Klaten adalah bahwa Kabupaten Klaten memiliki potensi obyek wisata 

yang memadai. Dalam rangka menghadapi pasar bebas maka sektor 

pariwisata (usaha bidang pariwisata) harus lebih dipacu  dan dapat 

bersaing dengan daerah lain : 

Masyarakat adalah faktor utama dalam pengembangan wisata yang 

ada di Desa Dlimas. Diharapkan masyarakat ikut serta dan bekerjasama 

dengan Pemerintah Desa selaku pengelola  dan pendukung acara. 

Dengan melestarikan kebudayaan yang ada dan mendukung pelestarian 

Upacara Tradisi Bersih Desa Tanjungsari agar tidak mati atau 

ditinggalkan. 

 

B. Saran 

Setelah mengadakan observasi, maka penulis dapat memberikan 

saran yang sekiranya dapat memberikan masukan yang positif dalam 

rangka pengembangan obyek wisata Upacara Bersih Desa Tanjungsari 

di desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, yaitu : 

1. Pengelolaan yang baik pada obyek harus didukung oleh rasa 

tanggungjawab masyarakat setempat terhadap kelestarian obyek dan 

rasa memiliki (Handarbeni) obyek tersebut. 

2. Melengkapi segala fasilitas sarana dan prasarana yang belum 

tersedia. 

3. Pemerintah daerah Kabupaten Klaten dapat lebih mempublikasikan 

hal-hal yang berkaitan dengan Upacara Bersih Desa Tanjungsari, 

karena upacara tradisi ini dapat dijadikan aset yang menarik dan 

dapat menambah Pendapatan Asli Daerah 

4. Ada penanganan yang terencana dan terarah dari instansi terkait 

terutama dari Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata agar ada 
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bantuan pengelolaan yang lebih baik dari pihak yang ahli 

kebudayaan dan kepariwisataan. 

5. Kesadaran dan partisipasi masyarakat desa Dlimas terutama kawula 

muda untuk menjaga kelestarian budaya warisan nenek moyang yang 

terkandung dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari. 
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