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Abstrak 

Asal-usul perpaduan antara budaya Jawa Islam dengan kebudayaan 

Tionghoa masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat luas, khususnya oleh 

masyarakat yang berada di Yogyakarta. . Seperti akulturasi budaya yang terjadi 

pada Klenteng Poncowinatan ketika memasukan unsur-unsur kebudayaan Jawa 

pada setiap perayaan Tahun Baru Imlek. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini 

adalah Untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana sejarah dan filosofi 

kebudayaan Tumpeng pada perayaan Tahun Baru Imlek dan bagaimana prosesi 

perayaan Tahun Baru Imlek di Klenteng Poncowinatan pasca masuknya tradisi 

Tumpeng. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis 

data lapangan. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer dan sumber 

data sekunder dengan metode analisis deskriptif.  Metode pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah melalui penggunaan teknik wawancara dan 

dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologis sebagai 

ruang lingkup penelitian. Analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan tentang 

ritual perayaan Tahun Baru Imlek yang kemudian dianalisis menggunakan teori 

Koentjaraningrat tentang Akulturasi Budaya. 

Hasil dari penelitian ini: 1) Tumpeng merupakan tradisi atau kebudayaan 

asli Jawa yang telah ada sejak masyarakat Jawa masih memeluk agama Kapitayan. 

Seiring berjalannya waktu, tradisi tumpeng mengalami perkembangan seperti 

ketika agama Hindu-Buddha dan agama Islam masuk ke Nusantara, yang kemudian 

memberikan pengaruh terhadap perwujudan dan pemaknaannya. 2) Prosesi 

perayaan Tahun Baru Imlek di Klenteng Poncowinatan memiliki cara dan ciri khas 

tersendiri yang kurang lebih sekitar 20 tahun lamanya. Perayaan Tahun Baru Imlek 

selalu menyertakan akulturasi budaya antara kebudayaan Tionghoa dengan 

kebudayaan Jawa. 3) Tradisi tumpeng yang hadir pada perayaan Tahun Baru Imlek 

terjadi karena memiliki keseragaman nilai dan syarat fungsi yang sama. Kedua 

faktor tersebut menjadikan akulturasi budaya di Klenteng Poncowintan dapat 

terjadi. 4) Jenis akulturasi budaya pada perayaan Tahun Baru Imlek tercipta dengan 

cara memadukan kedua unsur kebudayan. Akulturasi budaya ini juga berlangsung 

dengan tidak menciptakan perubahan struktural terhadap perayaan Tahun Baru 

Imlek. 5) Reaksi masyarakat khususnya umat Konghucu terhadap tradisi tumpeng 

yang masuk kedalam prosesi ritual Tahun Baru Imlek sangatlah terbuka dan 

diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang beribadah di Klenteng Poncowinaan. 

Kata Kunci: Tumpeng, Akulturasi Budaya, Tahun Baru Imlek 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang corak 

masyarakatnya kaya akan perbedaan, hal ini dapat dilihat dari 

keanekaragaman yang dimiliki seperti ras, suku, bahasa, budaya, 

kepercayaan dan agama. Sesuai dengan Pancasila sila ketiga yang berbunyi 

“Persatuan Indonesia” begitupun dengan semboyan yang 

dimilikiolehIndonesia yang berbunyi “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya, 

berbeda-beda namun tetap satu tujuan. 

Hampir di masing-masing daerah yang berada di Indonesia memiliki 

ciri khasnya masing-masing baik dalam segi budaya maupun bahasa. Secara 

historis budaya atau culture memiliki makna warisan yang turun-temurun, 

dan warisan di setiap daerah akan berbeda-beda dengan daerah lainnya. 

Secara normatif, budaya merupakan aturan hidup dan gugus nilai. 

Sebagaimana dikutip oleh Daoed Joesoef, budaya merupakan sistem nilai 

yang dihayati. Nilai-nilai ini tidak dihayati oleh individu atau perorangan 

saja, melainkan oleh suatu kelompok sosial. Nilai itu sendiri memiliki arti 

suatu hal yang diyakini baik, dan menjadi standar perilaku segala sesuatu 

yang mencirikan budaya, maka dari itu tidak semua perilaku berulang, suatu 

yang turun menurun, kebiasaan, dan tradisi bisa diartikan sebagai budaya.1  

                                                             
1 Hasanuddin, Nilai dan Karakter Budaya Indonesia, (Padang: Universitas Andalas, 

2017), hlm. 2-3. 
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Dalam konteks Negara Indonesia, Pancasila merupakan sebuah 

sistem nilai yang dihayati oleh bangsa Indonesia karena itu termasuk ke 

dalam karakter budaya yang kehadirannya dirumuskan secara kolektif-

komunal bukan secara personal atau orang-perorangan, sehingga realitas 

deskriptif budaya Indonesia adalah kebinekaan. Pancasila sila pertama 

Pancasila dinyatakan “Ketuhanan yang Maha Esa”, bahkan lebih jauh dari 

itu dijelaskan dalam UUD 1945 BAB XI pasal 29 yang menegaskan bahwa 

Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.2  

Negara Indonesia dilandasi dengan sila pertama yang berbunyi 

“Ketuhanan Yang Maha Esa” namun bukan berarti setiap masyarakatnya 

boleh menganut agama yang mereka inginkan dengan bebas dan tanpa 

aturan. Hampir semua agama besar yang ada di Indonesia merupakan agama 

pendatang. Seperti agama Hindu yang berasal dari India, kemudian masuk 

ke Indonesia pada abad pertama masehi hingga menghasilkan sejumlah 

kerajaan Hindu seperti kerajaan Kutai yang termasuk ke dalam kerajaan 

pertama yang ada di Indonesia, dan Majapahit. Adapun kerajaan Sriwijaya 

dan Mataram adalah kerajaan yang dilahiran dari agama Buddha. Agama 

Buddha itu sendiri mulai hadir di Indonesia pada abad ke-6 masehi,3 

sedangkan Konghucu hadir di Indonesia oleh para pedagang Tionghoa yang 

                                                             
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 

3 Mohammad Zazuli, Sejarah Agama Manusia, (Yogyakarta: Narasi, 2018), hlm. 16. 
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berasal dari daratan Cina pada abad ke-3 Masehi. Begitu pula dengan agama 

Islam, agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Agama 

Islam mulai hadir pada abad ke 7 M yakni pada abad pertama dari tarikh 

Hijriah yang besar kemungkinan dibawa oleh para wirausahawan Arab ke 

Asia Tenggara. Menurut T.W. Arnold dalam The Preaching of Islam, 

perdagangan dengan Sailan atau Srilangka sudah seluruhnya di tangan 

bangsa arab, hal tersebut memperkuat sejarah dakwah Islam pada abad ke-

2 H sudah mulai berlangsung.4 Agama Kristen Protestan mulai berkembang 

di Indonesia pada masa Kolonial Belanda (VOC) sedangkan Agama Katolik 

masuk ke Indonesia, khususnya di Pulau Flores dan Timor sekitar abad ke-

16 yang dibawa oleh Bangsa Portugis.5 

Agama-agama yang masuk ke Indonesia tentu akan membawa ciri 

khas atau budaya-budaya yang berasal dari agama itu berada. Namun 

demikian dalam perjalannya turut ikut menyesuaikan diri bahkan sering 

terjadi percampuran dengan budaya lokal setempat. Proses ini dinamakan 

“Akulturasi” ketika terdapat dua atau lebih kebudayaan yang berbeda 

seperti kebudayaan asli dan kebudayaan asing yang kemudian secara lambat 

laun kebudayaan asing tersebut berproses dengan memakan waktu cukup 

lama dan secara perlahan-lahan budaya pendatang sedikit demi sedikit 

mengalami penyesuaian ketika agama-agama tersebut masuk ke Indonesia. 

                                                             
4 Ahmad Mansyur Suryanegara, Api Sejarah, (Bandung, PT Grafindo Media Pertama, 

2002), hlm. 2. 

5 Mohammad Zazuli, Sejarah Agama Manusia (Yogyakarta: Narasi, 2018), hlm. 18. 
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Implikasi dari proses tersebut, memunculkan agama-agama yang bercorak 

ke-Indonesiaan, namun bukan berarti corak asli pada agama tersebut 

sepenuhnya hilang. Baik agama maupun budaya lokal yang ada, keduanya 

sama-sama membaur satu sama lain. Ada kalanya agama yang membudaya 

di Indonesia, dan ada kalanya budaya yang diserap pada setiap agama yang 

ada di Indonesia. 

Seperti halnya budaya atau tradisi tumpeng yang menjadi ciri khas 

makanan Indonesia khususnya masyarakat Jawa yang secara turun-temurun 

telah ada pada zaman dahulu hingga saat ini. Jika diruntutkan, kehadiran 

tumpeng di Indonesia telah ada pada masyarakat zaman Jawa kuno yakni 

tepatnya ketika masyarakat masih memeluk agama Kapitayan.6 Agama 

Kapitayan sendiri merupakan agama yang paling awal berkembang di 

Nusantara dan pemeluk agama Kapitayan menyembah sesembahan yang 

disebut Sanghyang Taya.7 

Masuknya agama Hindu-Buddha juga memberikan pengaruh 

terhadap tradisi tumpeng dan dilanjut oleh masyarakat Islam yang 

memberikan makna terhadap tumpeng pada masyaraka Jawa dan 

memberikan pengaruhnya hingga sampai saat ini. Perubahan makna terjadi 

                                                             
6 M. Zein Ed-Dally, “Makanan Tumpeng Dalam Tradisi Bancakan”, Skripsi Fakultas 

Adab Dan Humaniora” UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 30. 
7 Ahmad Yanuana Samantho, “Kapitayan Agama Pertama di Nusantara, Bukti Bahwa 

Para Nabi Pernah diutus di Nusantara” dalam 

https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/10/04/kapitayan-agama-pertama-di-nusantarabukti-

seorang-nabi-pernah-di-utus-di-nusantara/, diakses tanggal 09 Agustus 2021. 

https://ahmadsamantho.wordpress.com/author/ahmadsamantho/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/10/04/kapitayan-agama-pertama-di-nusantarabukti-seorang-nabi-pernah-di-utus-di-nusantara/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/10/04/kapitayan-agama-pertama-di-nusantarabukti-seorang-nabi-pernah-di-utus-di-nusantara/
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seiring dengan berjalannya waktu, baik dari segi warna, bentuk volume, dan 

macam-macam jenis isian yang menjadi pelengkapnya.8 

Tradisi tumpeng sering kali dihadirkan ke dalam acara-acara seperti 

nyadran, tasyakuran membangun rumah, upacara kelahiran dan masih 

banyak lagi. Tradisi tumpengan juga selalu dikaitkan dengan hal-hal yang 

berkaitan dengan religi, karena pada setiap kehadirannya selalu diawali 

dengan bacaan doa-doa yang menjadi simbol bukti rasa syukur atas 

pencapaian sesuatu. Seperti pada dua warna dominan yang ada pada nasi 

tumpeng yaitu putih dan kuning, warna putih memiliki arti kesucian dan 

warna kuning melambangkan rezeki, kelimpahan, kemakmuran. Melihat 

hubungan antara makna dibalik bentuk tumpeng dan warna nasi tumpeng, 

keseluruhan makna dari tumpeng ini adalah pengakuan akan adanya kuasa 

yang lebih besar dari manusia (Tuhan) maka dari itu tumpeng mengandung 

makna religius yang dalam sehingga kehadirannya menjadi sakral dalam 

upacara-upacara syukuran atau selamatan.9 

Pada dasarnya tradisi tumpengan identik dengan kebudayaan 

masyarakat Jawa muslim, namun khususnya di Yogyakarta tumpengan 

tidak hanya diselenggarakan oleh masyarakat muslim Jawa saja, akan tetapi 

pemeluk agama Konghucu di Klenteng Poncowinatan Yogyakarta juga 

                                                             
8 M. Zein Ed-Dally, “Makanan Tumpeng Dalam Tradisi Bancakan”, Skripsi Fakultas 

Adab Dan Humaniora” UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 30. 

9 Onan Marakali Siregar dan Selwendri, “Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Kelompok 

Keluarga Miskin Untuk Menambah Penghasilan Melalui Pelatihan Pembuatan Tumpeng Mini Di 

Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan”, Abdimas Talenta, II, 2018, hlm. 379. 



6 
 

selalu menggunakan tradisi tumpeng pada setiap perayaan Tahun Baru 

Imlek.  

Umumnya di seluruh Klenteng yang ada di Indonesia perayaan 

Tahun Baru Imlek diselenggarakan dengan aneka ragam pertunjukan seperti 

pagelaran Liong, Barongsai hingga memasang banyak sekali lampion 

berwarna merah di sepanjang jalan pagelaran. Pada perayaan ini juga 

memiliki banyak sajian-sajian makanan seperti kue keranjang, kue 

mangkuk, wajik, jeruk mandarin dan semua yang ada pada perayaan Tahun 

Baru Imlek memiliki kaitannya dengan kebudayaan masyarakat Tionghoa, 

akan tetapi pada perayaan Tahun Baru Imlek yang ada di Klenteng 

Poncowinatan tidak hanya menghadirkan sajian-sajian yang pada umumnya 

saja, tetapi juga ikut menghadirkan makanan khas masyarakat Jawa 

(tumpeng) pada prosesi perayaan Tahun Baru Imlek. 

Dengan demikian penelitian ini ingin mengetahui bagaimana nuansa 

adat Jawa bisa hadir ditengah-tengah perayaan Imlek di Klenteng 

Poncowinatan. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana penganut 

Agama Khonghucu dalam memaknai tumpengan yang menjadi salah satu 

jalan dalam mendoakan bangsa Indonesia dan kemakmuran bagi umat di 

seluruh dunia serta bagaimana implikasi dari tradisi tumpengan terhadap 

perilaku penganut Agama Khonghucu dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini beranjak dari pemikiran 

Koentjaraningrat dengan menggunkan pendekatan antropologis tentang 

bagaimana fenomena akulturasi budaya akan berlangsung ketika dua 
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kelompok atau lebih bertemu dan lambat laun akan terjadi penyatuan dalam 

dua kebudayaan tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses akulturasi tumpeng pada perayaan Imlek di Klenteng 

Poncowinatan? 

2. Apa makna yang terkandung pada tumpeng dalam perayaan Tahun 

Baru Imlek di Klenteng Poncowinatan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada akulturasi 

budaya yang terjadi masyarakat Jawa Tionghoa dengan persoalan utama 

yang sudah diuraikan di rumusan masalah Oleh karena itu tujuan penelitian 

ini guna untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan 

masalah dengan mengaplikasikan teori akulturasi budaya Koentjaraningrat 

dengan perspektif teori antropologi agama, sehingga pemaknaan tumpengan 

bagi umat Konghucu di Klenteng Poncowinatan dapat dianalisis dengan 

baik.  

Adapun kegunaan dari penelitian ini memiliki setidaknya dua 

kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis 
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penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengayaan terhadap kajian 

Antropologi dan studi agama-agama dengan perspektif teori 

Koentjaraningrat tentang bagaimana akulturasi budaya dalam konsep tradisi 

tumpengan bagi penganut agama konghucu di Klenteng Poncowinatan 

Yogyakarta. 

Secara praktis penelitian ini berusaha memberikan kontribusi 

keilmuan dalam kajian keagamaan dengan menambah informasi bagi para 

peneliti yang berminat untuk mengkaji lebih mendalam mengenai tradisi 

tumpengan bagi penganut agama Konghucu untuk dikembangkan secara 

lebih luas dan berguna untuk mengembangkan wawasan studi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang spesifik membahas mengenai tema diatas sejauh 

ini belum ada yang melakukan, namun ada beberapa tulisan penelitian yang 

sudah ada dan dikaji yang berkaitan dengan tema diatas diataranya adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Zein Ed-Dally dalam skripsinya 

yang berjudul “Makanan Tumpeng Dalam Tradisi Bancakan” dalam 

skripsinya, objek yang digunakan adalah makanan tumpeng pada 

masyarakat Jawa Islam, metode yang digunakan adalah sejarah/historis 

seperti heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi, permasalahan 

yang ada pada skripsi tersebut berangkat dari peneliti yang merasa bahwa 

khazanah perkulineran dalam literatur sejarah di Indonesia terlalu sedikit 

bahkan jarang sekali untuk dibahas, terutama makanan tumpeng yang belum 
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diketahui pasti mengenai sejarahnya, mengapa makanan ini termasuk 

kuliner khas Indonesia. 

Setelah dilakukannya penelitian tersebut didapatkan hasil 

bahwasanya Tumpengan sudah ada pada zaman dahulu, tepatnya saat 

masyarakat Jawa masih memeluk kepercayaan purba (Kapitayan). Pada 

zaman itu, Tumpengan dijadikan sesaji yang dipersembahkan sebagai 

sarana untuk menyembah “Tuhan” dan bentuk kerucut pada tumpeng adalah 

manifestasi dari kepercayaan Hindu-Buddha mengenai pegunungan Jawa, 

terutama gunung Mahameru dam gunung tersebut dipercaya sebagai tempat 

dari bersemayamnya dewa-dewi dan arwah para leluhur.  Penelitian M. Zein 

Ed-Dally menggunakan teori Clifford Geertz tentang kebudayaan simbolik 

dengan pendekatan Gastronomi dan dengan metode penelitian sejarah 

(historis) yang meliputi metode heuristik, verifikasi sumber, interpretasi 

teks, dan historiograf.10 

Skripsi yang ditulis oleh Erma Rahmadani mahasiswa Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada tahun 2018 yang berjudul 

“Re-Festival Ritual Tumpeng Sewu Di Desa Wisata Adat Using Kemiren 

Banyuwangi”, skripsi ini berfokus pada transformasi ritual adat dan 

masyarakat Banyuwangi sebagai objeknya. Ritual yang dimaksud adalah 

ritual-ritual yang menjadi kebiasaan dan kepercayaan yang dianut oleh 

sebagian masyarakat tradisional dan ritual yang termasuk dalam dua 

                                                             
10 M. Zein Ed-Dally, “Makanan Tumpeng Dalam Tradisi Bancakan”, Skripsi Fakultas 

Adab Dan Humaniora” UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019. 
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konteks kebiasaan dan kepercayaan ini, ada pada ritual adat tumpeng sewu. 

Hasil penelitian yang didapatkan adalah ritual tumpeng sewu bukan lagi 

ritual yang memiliki nilai sakralitas, melainkan suatu ritual yang 

bertransformasi dan komodifikasi yang bersifat pada komersialisasi adat. 

Komersialisasi adat yang dimaksud adalah karena pada hari adat tersebut 

dilaksanakan, adat hanya dijadikan bentuk perkenalan terhadap masa dan 

penjualan tumpeng terjadi pada ritual tumpeng sewu yang menjadi point 

komersil. Penelitian Erma menggunakan teori Tania Murray Li tentang 

formasi sosial dan ritual adat dengan pendekatan Etnografi dan dengan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi.11 

Skripsi yang ditulis oleh Renyta Indrassusiani yang berjudul 

“Partisipasi Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Kirab Tumpeng Pitu 

sebagai Kearifan Lokal di Dusun Njaretan Kelurahan Urangagung 

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo”, yang menjadi objek pada 

penelitiannya yaitu masyarakat yang ada di Dusun Njaretan Kelurahan 

Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tentang proses dan 

bentuk partisipasi masyarakatnya dalam melestarikan tradisi kirab tumpeng 

pitu, serta makna dan manfaat dari tradisi tersebut. Proses tradisi kirab 

tumpeng pitu pada mulanya diselenggarakan untuk acara tasyakuran dalam 

memperingati tahun baru Islam atau yang biasa disebut satu Muharram dan 

                                                             
11 Erma Rahmadani, “Re-Festival Ritual Tumpeng Sewu Di Desa Wisata Adat Using 

Kemiren Banyuwangi”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 

Jember, 2018. 
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sekaligus untuk memperingati penemuan situs Sendang Agung di Dusun 

Njaretan Kelurahan Urangagung. Adapun manfaat yang diperoleh dari 

tadisi kirab tumpeng pitu bagi masyarakat kelurahan Urangagung di 

antaranya mengenang sejarah dan Budaya Jawa, menjaga kerukunan dan 

keharmonisan warga, Kelurahan Urangagung dapat lebih dikenal oleh 

Masyarakat luas. Penelitian Renyta menggunakan teori Max Weber yaitu 

tindakan sosial dengan pendekatan Sosiologis dan dengan metode deskriptif 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.12 

Penelitian yang ditulis oleh Nur Laila Dewi Royani dalam Jurnal 

Online Baradha dengan judul “Grebeg Tumpeng Sewu Ing Gunung 

Surowiti Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”, yang menjadi objek pada 

penelitiannya yaitu Grebeg Tumpeng Sewu yang ada di Petilasan Sunan 

Kalijaga di desa Surowiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Tradisi 

Grebeg Tumpeng Sewu selalu diadakan pada hari kamis akhir sebelum 

masuknya bulan Sura. Pada disetiap tahunnya tradisi ini akan 

menghidangkan seribu kecil dan tiga tumpeng besar yang diperuntukan 

untuk para leluhur. Grebeg Tumpeng Sewu termasuk kedalam folklor semi 

lisan yang tujuan diadakannya tradisi tersebut adalah untuk bentuk 

penghormatan, bentuk rasa syukur dan medium untuk berdoa agar jauh dari 

                                                             
12 Renyta Indrassusiani, “Partisipasi Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Kirab 

Tumpeng Pitu sebagai Kearifan Lokal di Dusun Njaretan Kelurahan Urangagung Kecamatan 

Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018 
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bahaya. Penelitian Nur Laila Dewi Royani menggunakan teori folklore dari 

Bruvand tentang makna dalam tradisi penggunaan teori semiotik Pierce 

dengan pendekatan folklor dan dengan metode deskriptif kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.13 

Pada penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, kurang lebih 

penelitiannya memiliki kesamaan yang membahas seputar arti atau makna 

dari kehadiran tradisi tumpengan bagi masyarakat, namun terdapat 

perbedaan yang sangat signifikan pada objek yang diteliti, ini disebabkan 

oleh belum adanya penelitian yang membahas mengenai makna tradisi 

tumpengan bagi penganut Agama Konghucu. Seperti halnya pada penelitian 

yang diilakukan oleh M. Zein Ed-Dally yang menjadi objek penelitian 

adalah makanan tumpeng pada masyarakat Jawa Islam khususnya dalam 

tadisi Bancakan dengan pendekatan Gastronomi. Berbeda dengan ketiga 

penelitian sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah 

sekitar pemaknaan tumpengan dalam Perayaan Tahun Baru Imlek dengan 

menggunakan pendekatan Antropologi. 

 

E. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini, pisau analisis yang digunakan peneliti adalah 

teori akulturasi budaya dari Koentjaraningra. Menurut ilmu antropologi, 

kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil 

                                                             
13 Nur Laila Dewi Royani, “Grebeg Tumpeng Sewu Ing Gunung Surowiti Kecamatan 

Panceng Kabupaten Gresik” Jurnal Online Baradha, 2017. 
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karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 

manusia dengan belajar.14 Kata kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa 

Sanskerta yaitu buddhayah yang memiliki bentuk jamak dari buddhi yang 

berarti “budi” atau “akal”, atau dengan bahasa lain kebudayaan merupakan 

hal-hal yang berkaitan dengan akal. Adapun tiga wujud kebudayaan antara 

lain, Ideas atau sebuah budaya merupakan perwujudan dari ide-ide, 

gagasan, nilai, norma atau macam-macam pengaturan lainnya yang 

berkaitan dengan suatu sistem, Activities ketika sebuah kebudayaan menjadi 

suatu aktivitas serta tindakan yang berpola dari dalam masyarakat atau bisa 

disebut dengan sistem sosial, kemudian Artifacts atau pada saat budaya 

menjadi hasil dari karya-karya manusia seperti contoh, arsitektur.15  

Dengan akal yang ada pada diri manusia, dalam kelompok masyarakat 

akan terjadi int eraksi sosial yang dapat menghasilkan kebudayaan dengan 

mengembangkan konsep-konsep yang semakin lama semakin tajam.16 

Seiring berjalannya waktu, interaksi sosial bukan hanya dilakukan oleh 

masyarakat dalam kelompok yang sama, melainkan juga bertemu dengan 

kelompok-kelompok lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda. 

1. Nasi Tumpeng 

Dalam konteks peneltian ini, tumpeng menjadi salah satu budaya 

yang telah hadir di Indonesia khususnya pada masyarakat Jawa. 

Tumpeng memiliki makna mandalam bagi agama Hindu dan Buddha 

                                                             
14 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.144. 
15 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu …, hlm. 150. 
16 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu …, hlm. 147. 
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yang memiliki konsep alam semesta, karena bentuk kerucut pada 

tumpeng dipercaya melambangkan Gunung Mahameru yang memiliki 

hubungannya dengan Ketuhanan. Selain daripada itu, bagi masyarakat 

Jawa gunung memiliki makna tempat yang sangat sakral karena 

memiliki kaitan yang erat dengan langit dan surga.17 Tradisi tumpeng 

juga menjadi salah cara masyarakat Jawa dalam mewujudkan rasa 

syukur, pengharapan serta doa kepada sang halik supaya hidup lebih 

baik, menanjak dan semakin tinggi layaknya puncak tumpeng. 

Ada banyak jenis tumpeng yang membawa pengharapan atau doa 

tertentu kepada Sang Kuasa, seperti Tumpeng Dlupak memiliki bentuk 

puncak tumpeng yang dibuat cekung (seperti posisi tangan ketika 

berdoa), tumpeng ini bermakna agar keinginan dan harapan si empunya 

hajat dikabulkan. Ada juga Tumpeng Robyong yang disajikan didalam 

bakul dengan berbagai macam jenis sayuran, di bagian puncak tumpeng 

ini diletakkan telur ayam, terasi, bawang merah dan cabai. Tumpeng 

jenis ini sering disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat 

Jawa dan upacara selametan (tasyakuran) karena pada dasarnya 

tumpengan ini merupakan simbol keselamatan, kesuburan, dan 

kesejahteraan. Bentuk tumpeng Robyong menyerupai Gunung yang 

menggambarkan kemakmuran sejati, tujuan dari dibuatnya Tumpeng 

                                                             
17 Lastiawan Wisnugroho, “Makna Simbolis Nasi Tumpeng” dalam 

https://www.academia.edu/31079553/Makna_Simbolis_Nasi_Tumpeng, diakses tanggal 17 

Januari 2021. 

https://www.academia.edu/31079553/Makna_Simbolis_Nasi_Tumpeng
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Robyong agar si pemohon selalu diobyong-obyong atau dikelilingi 

sanak saudara tercinta dan masih banyak lagi jenis tumpeng lainnya.18 

Tumpeng juga memiliki hubungan dengan alam layaknya 

kehidupan masyarakat Jawa yang sangat lekat dengan alam, karena 

mereka sadar akan ketergantungannya dengan alam. Nasi tumpeng 

yang berbentuk kerucut ditempatkan di tengah-tengah dengan 

bermacam-macam lauk pauk disusun di sekeliling kerucut tersebut. 

Penempatan nasi dan lauk pauk yang sengaja disusun dengan 

sedemikian rupa disimbolkan sebagai gunung dan tanah yang subur 

disekelilingnya, tanah tersebut dipenuhi dengan berbagai macam lauk 

yang semuanya berasal dari alam, hal inilah yang menjadi simbol dari 

kesejahteraan yang hakiki.19 

Sejatinya tumpegan memiliki kaitan yang sangat lekat dengan 

masyarakat Jawa, baik dari segi bentuknya yang terinspirasi dari 

gunung Mahameru, pola penataan nasi dan lauk pauk yang memiliki 

makna kesejahteraan masyarakatnya hingga makna religiusitas yang 

melengkapinya. 

  

                                                             
18 Lastiawan Wisnugroho, “Makna Simbolis Nasi Tumpeng”, dalam 

https://www.academia.edu/31079553/Makna_Simbolis_Nasi_Tumpeng, diakses tanggal 17 

Januari 2021. 
19 Lastiawan Wisnugroho, “Makna Simbolis…”, diakses tanggal 17 Januari 2021. 

https://www.academia.edu/31079553/Makna_Simbolis_Nasi_Tumpeng
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2. Akulturasi Budaya 

Menurut Koentjaraningrat akulturasi adalah terdapat dua atau 

lebih kebudayaan yang berbeda seperti kebudayaan asli dan 

kebudayaan asing yang kemudian secara lambat laun kebudayaan asing 

tersebut berproses hingga pada akhirnya berpadu dengan kebudayaan 

asli, namun tanpa menghilangkan keaslian dalam budaya yang asli 

tersebut.20 Seperti tradisi tumpengan yang biasanya hanya 

diselenggarakan dalam perayaan masyarakat Jawa, rupanya tradisi ini 

mulai dijalankan oleh masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Indonesia 

khususnya yang berada pada Klenteng Poncowinatan. Trasidi tupengan 

ini dihadirkan dalam salah satu perayaan yang ada pada Agama 

Khonghucu yakni dalam perayaan imlek. 

Lebih jelas Koentjaraningrat menjelaskan bahwa akulturasi 

merupakan proses sosial yang timbul jika sekelompok manusia dengan 

kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing 

kemudian unsur-unsur tersebut diolah dan diterima tanpa 

menghilangkan kebudayaan asli.21 

  

                                                             
20 Kodiran, “Akulturasi sebagai Mekanisme Perubahan Kebudayaan”, Humaniora, No. 8, 

Agustus 1998, hlm. 87. 

21 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 

202. 



17 
 

3. Syarat Terbentuknya Akulturasi Budaya 

Adapun syarat-syarat terbentuknya akulturasi, selain bertemunya 

dua kelompok (lebih dari satu) yang memiliki budaya berbeda, 

terbentuknya sebuah akulturasi memiliki beberapa syarat lain yang 

dapat membuat akulturasi tersebut terjadi, di antaranya: 

a. Keseragama (Homogenity) seperti dalam nilai-nilai baru yang 

tercerna akibat keserupaan tingkat dan corak budayanya. 

b. Syarat fungsi, seperti nilai-nilai baru yang diserap hanya sebagai 

suatu manfaat yang tidak begitu signifikan, atau hanya sekedar 

tampilannya saja, dan proses akulturasi dapat berlangsung dengan 

cepat. 

Dengan kedua syarat tersebut, akulturasi yang terjadi akan memiliki 

nilai yang tepat fungsi dan bermanfaat bagi kebudayaan sehingga 

akulturasi tersebut akan memiliki daya tahan yang lama.22 

4. Jenis Akulturasi Budaya 

 Walaupun akulturasi secara luas memiliki makna yang sama, 

akulturasi memiliki jenis-jenis yang berbeda ciri antara satu dengan 

yang lainnya, di antaranya:23 

  

                                                             
22 Mutia, “Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya 

terhadap Perilaku-Perilaku Sosial”, Kajian KeIslaman dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 02, 2018, 

hlm. 178-179. 

23 Mutia, “Akulturasi …”, hlm. 179. 



18 
 

a. Subsitusi 

Unsur-unsur kebudayaan yang telah ada pada sebelumnya diganti 

dengan unsur yang memenuhi fungsinya dengan perubahan 

struktural yang menambah nilai lebih. 

b. Sinkretisme 

Perpaduan antara unsur-unsur budaya lama dengan budaya baru 

atau budaya asli dengan budaya asing yang membentuk sebuah 

sitem baru dengan perubahan kebudayaan yang berarti. 

c. Adisi (Addition) 

Unsur-unsur pada kebudaya baru ditambahkan pada kebudayaan 

lama, dengan atau tidak adanya perubahan struktural yang terjadi. 

d. Dekulturasi 

Hilangnya bagian-bagian substansial dari sebuah kebudayaan. 

e. Originasi (Origination) 

Masuknya kebudayaan baru yang sebelumnya belum diketahui 

oleh masyarakat, mengakibatkan terjadinya perubahan yang 

signifikan terhadap kebudayaan lama yang telah ada sebelumnya. 

f. Unsur-unsur baru yang masuk merupakan unsur-unsur yang 

memenuhi kebutuhan baru yang timbul karena adanya perubahan 

situasi. 
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5. Masalah yang harus diperhatikan dalam meneliti jalannya suatu proses 

akulturasi, yaitu:24 

a. Keadaan masyarakat penerima sebelum proses akulturasi mulai 

berjalan. 

b. Individu-individu dari kebudayaan asing yang membawa unsur-

unsur kebudayaan asing. 

c. Saluran-saluran yang dilalui oleh unsur-unsur kebudayaan asing 

untuk masuk ke dalam kebudayaan penerima. 

d. Bagian-bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh 

unsur-unsur kebudayaan asing tadi. 

e. Reaksi para individu yang terkena unsur-unsur kebudayaan asing. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan 

tentang memperoleh makna tradisi tumpengan menurut agama konghucu 

yang berada di Klenteng Poncowinatan Yogyakarta. Penulis menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang 

bersifat kualitatif. Tujuan menggunakan penelitian kualitatif untuk 

menghasilkan data secara deskriptif dalam memahami konsep makna 

tradisi tumpengan bagi penganut agama konghucu. 

                                                             
24 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 205 
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2. Sumber Penelitian 

a. Sumber Primer 

Penelitian ini mendapatkan informasi secara langsung dan 

sebagai sumber informasi yakni Pengurus Klenteng Poncowinatan 

yang akan menjelaskan secara deskriptif mengenai Makna Tradisi 

Tumpengan dan lokasi pengambilan data di Klenteng Poncowinatan 

Yogyakarta, karena pada Klenteng ini menjadi salah satu tempat 

dilaksanakannya tradisi tumpengan. 

b. Sumber Sekunder 

Selain dari sumber lapangan, dalam penelitian ini juga 

membutuhkan sumber pendukung seperti dokumen-dokumen, 

buku-buku maupun berita yang terkait dengan penelitan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode 

wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih 

dalam mengenai tradisi tumpengan yang ada di Klenteng 

Poncowinatan secara langsung. Peneliti akan fokus hanya kepada 

beberapa sample saja, seperti Pengurus Klenteng Poncowinatan, 

penganut agama konghucu terkait dengan makna tumpengan pada 

perayaan Imlek. 
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b. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan metode 

dokumentasi untuk memperoleh data, seperti pada dokumen-

dokumen yang sudah ada pada sebelumnya, buku-buku, jurnal 

penelitian, surat kabar, foto-foto serta biografi yang akan 

menghasilkan data-data terkait dengan objek penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

menggunakan penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan, 

menyeleksi dan meringkas data-data dari hasil wawancara, observasi 

lapangan serta dokumentasi yang nantinya akan disusun secara 

sistematis dan terstruktur hingga mendapatkan kesimpulan akhir yang 

telah diupayakan peneliti selama dilapagan. Dengan kata lain proses 

penelitian yang akan digunakan meliputi reduksi data, penyajian data 

kemudian penarikan kesimpulan.25 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan langkah-

langkah dalam penulisan yang terdiri dari lima bab, seperti: 

Bab I: Pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah yang 

menjelaskan menganpa penelitian ini penting dan layah untuk diangakat 

                                                             
25 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari – 

Juni 2018, hlm. 91-94.  
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kemudian rumusan masalah untuk memfokuskan permasalahan yang akan 

diteliti, tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian, kerangka teori untuk 

membangun hipotesis pada penelitian, serta tinjauan pustakan yang 

menjelaskan ragam penelitian sejenis terdahulu. 

Bab II: berisi gambaran umum mengenai Klenteng Poncowinatan 

seperti letak geografis yang berisi lokasi geografis, luas serta batas wilayah. 

Profil, sejarah berdisi dan berkembangnya Klentang Poncowinata dan 

prinsip serta filosifi ajaran khonghucu. 

Bab III: menjelaskan makna dan nilai-nilai dalam tumpenan, sejarah 

dan filosofi tumpen, berbagai jenis tumpeng, ragam pemaknaan tumpeng. 

Bab VI: membahas tumpengan sebagai kebudayaan simbolik agama 

khonghucu seperti, akulturasi kebudayaan Jawa, tumpengan dalam 

perspektif konghucu dan tradisi tumpengan pada perayaan Imlek. 

Bab V: bab penutup berisi kesimpulan akhir dari penelitian konsep 

makna tradisi tumpengan bagi penganut agama konghucu di yogyakarta 

serta berisi saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tentang bagaimana 

Akulturasi Budaya Nasi Tumpeng Dalam Perayaan Tahun Baru Imlek 

sebagai berikut: 

1. Proses akulturasi tumpeng pada perayaan Tahun Baru Imlek di 

Klenteng Poncowinatan telah berjalan sekitar 20 tahun lamanya. 

Tradisi tumpeng sengaja dimasuka oleh sesepuh dari Klenteng 

Poncowinatan dalam rangka menghargai lingkungan Klenteng itu 

berada dan untuk sarana beradaptasi masyarakat keturunan 

Tionhoa yang ada di Yogyakarta. 

2. Makna yang terkandung pada tumpeng dalam perayaan Tahun 

Baru Imlek di Klenteng Poncowinatan memiliki kesamaan nilai 

dengan tumpeng yang ada pada masyarakat Jawa, yakni sama-

sama untuk merepresentasikan rasa syukur terhadap sesuatu hal 

yang telah diberikan. Pada perayaan tahun Baru Imlek umat 

Konghucu mengucap syukur telah diberi berkah selama kurang 

lebih 1 tahun, kemudian meminta berkah untuk melalui satu tahun 

depan. 
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B. Saran 

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis ingin 

menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti tradisi 

Tumpeng pada perayaan-perayaan yang ada di Klenteng Poncowinatan 

untuk bisa menggali informasi lebih dalam mengenai: 

1. Mengenai simbol-simbol yang ada pada Klenteng Poncowinatan, 

apakah memiliki nilai akulturasi budaya Jawa untuk menyesuaikan 

tempat Klenteng Poncowinatan berada. 

2. Seberapa kuat pengaruh akulturasi budaya Jawa terhadap Klenteng 

Poncowinatan sehingga Klenteng ini dikategorikan sebagai Cagar 

Budaya di Yogyakarta oleh pemerintah. 
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