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ABSTRAK 

 

Chelvi Mayyana (2018). Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Universitas Brawijaya. Rekayasa Budaya Tradisi Bersih Desa Masyarakat Kemiren 

(Studi Pada Ritual Tumpeng Sewu Masyarakat Desa Kemiren Kabupaten 

Banyuwangi). Pembimbing Skripsi: Dhanny S. Sutopo dan Ucca Arawindha 

 

Tumpeng Sewu merupakan salah satu Ritual bersih desa yang ada di Desa 

Kemiren yang sudah ada sejak dahulu dan masih dijalankan hingga saat ini. 

Dimasukkannya Ritual Tumpeng Sewu kedalam runtutan acara Banyuwangi Festival 

membuat Ritual Tumpeng Sewu menjadi salah satu atraksi wisata. Banyaknya 

wisatawan yang datang membuat masyarakat Desa Kemiren mulai mengembangkan 

Ritual Tumpeng Sewu agar lebih sesuai dengan keinginan wisatawan dan dapat 

menarik minat wisatawan. Masuknya pariwisata kedalam budaya masyarakat 

Kemiren khususnya Ritual Tumpeng Sewu, menempatkan masyarakat pada dua hal, 

yaitu masyarakat dituntut untuk mempertahankan kebudayaannya dan disisi lain 

dengan adanya pariwisata maka kebudayaan tersebut ditakutkan akan menjadi hilang 

dan larut dalam budaya modern. Berawal dari pemikiran tersebut, membuat peneliti 

ingin menggali lebih dalam mengenai upaya masyarakat dalam merekayasa 

kebudayaan mereka, salah satunya Ritual Tumpeng Sewu.  

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat melakukan rekayasa budaya dalam 

bentuk pengembangan-pengembangan terkait dengan Ritual Tumpeng Sewu. 

pengembangan tersebut terdapat pada penyeragaman pakaian, pemberian tempat 

khusus untuk tamu undangan, susunan acara yang dipadatkan, dibukanya penjualan 

tumpeng dan promosi-promosi yang dilakukan menjelang Ritual diadakan. 

Pengembangan tersebut memberikan keuntungan, diantaranya masyarakat mengalami 

peningkatan pendapatan, dan disisi lain rekayasa budaya tersebut memperkuat posisi 

Ritual Tumpeng Sewu di mata pemerintah dan wisatawan, sehingga akan semakin 

sulit untuk hilang. Tindakan masyarakat melakukan rekayasa budaya untuk 

mendapatkan keuntungan dikatakan sebagai sebuah turistifikasi, selanjutnya dengan 

adanya turistifikasi membuat masyarakat Desa Kemiren berubah menjadi budaya 

pariwisata. 

Kata Kunci : Tumpeng Sewu, Rekayasa Budaya, Pariwisata 
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ABSTRACT 

 

Chelvi Mayyana (2018). Sociology major of Social and Political Science Faculty. 

Brawijaya University. Cultural Engineering of Bersih Desa Tradition among Kemiren 

Society (Study of Tumpeng Sewu Ritual among Kemiren Society of Banyuwangi 

Regency). Advisors: Dhanny S. Sutopo and Ucca Arawindha.  

 

 

 Tumpeng Sewu is one of the Rituals for bersih desa (village cleansing) in 

Kemiren village and has been held since long ago until now. The addition of 

Tumpeng Sewu Ritual into the agenda of Banyuwangi Festival has made it into one 

of the tourist attraction. With more tourist visiting due to the Ritual has made 

Kemiren villagers to develop Tumpeng Sewu Ritual to be more appropriate with 

tourist’s expectation and to attract more tourist. The emerging tourism in cultural 

tradition of Kemiren people particularly regarding Tumpeng Sewu Ritual has 

generate two things for the people, on the one hand, the people was expected to 

maintain its cultural tradition and on the other hand, with tourism, this cultural 

tradition was feared to be loss and dissolve into modern culture. From this reflection, 

author would like to know further about people’s effort in engineering their culture, 

particularly for Tumpeng Sewu Ritual.  

 Result of this study showed that the people were conducting cultural 

engineering with relevant developments regarding Tumpeng Sewu Ritual. These 

developments lies in clothes uniformity, special sites for special guests, condensed 

agenda, tumpeng selling and promotions conducted before the Ritual. Those 

developments have generated profit especially for the people and this cultural 

engineering has strengthened the position of Tumpeng Sewu Ritual in the eye of 

government and tourists, thus hardly fades. The act of the people to conduct cultural 

engineering in order to gain profit can be said as touristification. Meanwhile, 

touristification would change the people of Kemiren to lean more to tourism culture.  

 

Keywords: Tumpeng Sewu, Cultural Engineering, Tourism  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata saat ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat ditukarkan dengan 

rupiah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pendapatan negara yang berasal dari 

sektor pariwisata. Tahun ke tahun, diharapkan sektor pariwisata akan terus 

mengalami kemajuan dan menarik lebih banyak pengunjung, khususnya 

pengunjung dari luar negeri. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan bahwa 

industri pariwisata di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu 

sekitar 7,2 persen dalam setahun (Kemenpar, 2015). Pada tahun 2013, sektor 

pariwisata menyumbangkan sekitar 23 persen dari total pendapatan negara yang 

tercantum dalam APBN yaitu sekitar 347 triliun dari total 1.502 triliun 

(Tempo,2014). 

Pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia dapat dikatakan cukup baik 

pertahunnya, namun hal tersebut tidak dapat dibandingkan dengan pertumbuhan 

pariwisata negara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura, maupun Thailand 

yang pertumbuhannya berada di atas pariwisata Indonesia. Pariwisata Indonesia 

menempati urutan ke 34 pada  World Economic Forum, dan pada tahun 2013 

mampu menarik wisatawan mancanegara sebanyak 8,8 juta, sedangkan Singapura 

menempati urutan ke 2 global dan pertama di Asia Pasifik, dan Malaysia mampu 

menarik sebanyak 24,7 juta wisatawan mancanegara (Kompasiana, 2015).  
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Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya mengembangkan 

pariwisata Indonesia, hal ini dikarenakan negara Indonesia memiliki banyak 

sekali potensi dalam hal kepariwisataan namun masih berada jauh dibawah 

negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Pengembangan dalam sektor 

pariwisata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga mulai 

dilakukan oleh pemerintah daerah. UU no 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa 

otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kompasiana,2015). 

Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa masing-masing daerah memiliki otoritas 

sendiri untuk mengatur dan mengembangkan pemerintahan daerahnya, termasuk 

dalam hal pengembangan pariwisata.  

 Keuntungan ekonomi yang  diberikan oleh sektor pariwisata mendorong 

pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor kepariwisataan di daerah 

mereka. Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara 

lain dengan memaksimalkan wisata yang telah ada, baik wisata alam maupun 

wisata buatan, promosi besar-besaran untuk menarik wisatawan baik wisatawan 

lokal maupun mancanegara, serta menambah jumlah pariwisata di daerah mereka. 

Salah satu wisata yang saat ini digemari oleh wisatawan adalah wisata budaya, 

dimana wisatawan diajak untuk menyaksikan keindahan budaya daerah tersebut, 

seperti kesenian, tradisi, dan adat-istiadat. Wisata budaya memungkinkan 

wisatawan untuk menikmati kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan di tempat 
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asal mereka. Wisata budaya memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik minat 

wisatawan, sehingga pemerintah daerah juga melakukan pengembangan pada 

wisata budaya.  

 Pengembangan wisata dalam hal kesenian dapat dilihat pada Reog Ponorogo. 

Awalnya Reog Ponorogo merupakan sebuah kesenian yang digunakan sebagai 

alat pengumpul masa dan perantara yang efektif pada penguasa pada saat itu. 

Reog Ponogoro terdapat dua versi, veri yang pertama menceritakan tentang 

pemberontakan Ki Ageng Kutu kepada Raja Majapahit, versi kedua menceritakan 

tentang usaha Prabu Kelana Dewandana dalam mengikuti sayembara untuk 

mempersunting Dewi Songgolangit. Dalam perkembangannya, Reog Ponorogo 

versi kedua lebih diminati oleh wisatawan dibandingkan dengan versi 

pertamanya, sehingga Reog Ponorogo versi kedua yang dipilih untuk dipentaskan 

pada festival setiap tahunnya. Pementasan Reog Ponorogo saat ini disajikan 

dengan format festival, terdapat alur cerita dan dikemas dalam estetika panggung 

serta gerakan gerakan koreografis. Reog Ponorogo yang awalnya bersifat mistis, 

saat ini telah mengalami perubahan dengan alasan untuk mempertahankan 

eksistensi Reog Ponorogo (Yulianto,2013). 

 Contoh lain pengembangan wisata budaya yaitu Upacara Saraswati di Candi 

Ceto, Kabupaten Karanganyar. Upacara Saraswati dilakukan setiap enam bulan 

sekali setiap sabtu legi, dan merupakan upacara yang hanya dihadiri orang-orang 

hindu saja pada awalnya. Upacara Saraswati kemudian mengalami perubahan, 

dikarenakan pemerintah daerah membuka lebar-lebar pintu untuk para wisatawan 
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yang ingin menyaksikan Upacara Saraswati. Dinas Pariwisata Kabupaten 

Karanganyar juga memberikan anggaran untuk pembuatan sesaji pada Upacara 

Saraswati, sehingga sesaji yang pada awalnya hanya dibuat semampunya oleh 

masyarakat setempat harus dibuat beraneka ragam dan dapat menarik minat 

wisatawan. Sebelum acara Upacara Saraswati dimulai, Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar menyisipkan sebuah pertunjukkan sebagai atraksi wisata guna 

mengurangi kejenuhan wisatawan. Beberapa perubahan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar memang membawa keuntungan secara 

ekonomi, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke 

Candi Ceto, tetapi masyarakat Ceto terlihat hanya sebagai objek dari kegiatan 

tersebut (Widyastuti,2011).  

 Pengembangan pariwisata merupakan tindakan yang tidak mudah, hal ini 

dikarenakan dalam mengembangkan wisata, pemerintah tidak hanya memikirkan 

bagaimana menarik wisatawan, tetapi juga bagaimana membuat masyarakat 

setempat ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Setiap daerah 

memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan untuk menarik 

wisatawan, tetapi harus dipikirkan juga mengenai masyarakat lokal, dimana 

wisata tersebut berada, agar pengembangan wisata tersebut tidak merugikan salah 

satu pihak.  

Salah satu daerah yang memiliki potensi yang besar dalam hal wisata alam 

dan wisata budaya adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi 

merupakan daerah yang memiliki potensi melimpah baik dari wisata alam 
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maupun wisata budayanya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melihat potensi 

dari wisata budaya dalam menarik minat wisatawan. Beberapa pengembangan 

pariwisata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah 

promosi besar-besaran melalui web resmi Banyuwangi, memaksimalkan wisata-

wisata yang telah ada sebelumnya seperti perbaikan jalan, penyediaan 

transportasi, serta mengadakan Banyuwangi Festival. Pengembangan sektor 

pariwisata terbukti dapat meningkatkan pendapatan perkapita daerah 

Banyuwangi, hal ini dapat dilihat dari pendapatan per kapita tahun 2010 sebesar 

Rp20,8 juta meningkat 62% menjadi Rp37,53 juta pada tahun 2015, dan 

diperkirakan akan mencapai Rp 38 juta pada tahun 2016 (Surabaya.Bisnis,2016). 

Banyuwangi festival merupakan langkah nyata Pemerintah Banyuwangi untuk 

memperlihatkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. 

Banyuwangi festival atau B-Fest merupakan serangkaian acara yang di susun 

untuk menarik perhatian masyarakat luas untuk lebih aktif dan mengenal potensi-

potensi dari berbagai Desa di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi festival 

dimulai sejak tahun 2012 dan dijadikan sebagai acara tahunan oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam 

bidang kebudayaan tampak dalam langkah-langkah untuk mempublikasikan 

kegiatan kebudayaan dalam sebuah Kalender Festival Banyuwangi (Calender 

Banyuwangi Festival). Kalender tersebut berisi informasi mengenai berbagai 

kegiatan budaya di Banyuwangi selama satu tahun. Informasi tersebut dapat 

diakses oleh masyarakat dunia.  
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Salah satu desa yang masuk dalam kalender Banyuwangi Festival adalah 

Desa Kemiren, hal ini dikarenakan Desa Kemiren terdapat 32 acara budaya, di 

mana 18 diantaranya berupa kesenian dan telah dijadikan sebagai desa wisata oleh 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Banyuwangikab, 2013). Masyarakat 

Kemiren sendiri, terkenal dengan masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi 

mereka, hal ini terlihat dari beberapa ritual yang masih dilaksanakan oleh 

masyarakat Kemiren hingga saat ini.  Ritual-ritual seperti Tumpeng Sewu dan 

Barong Ider Bumi,  masih dipertahankan untuk menghormati mereka yang 

menjaga Desa Kemiren.  

Masyarakat Kemiren percaya bahwa jika mereka menjalankan Ritual-

Ritual yang diajarkan oleh pendahulu mereka, maka masyarakat akan terhindar 

dari balak atau kesialan, serta mendapatkan panen yang berlimpah. Sehingga 

Ritual-Ritual yang diadakan lebih bersifat sakral dan benar-benar dilakukan 

dengan sungguh-sungguh. 

Ritual-ritual yang masih dipegang kuat oleh masyarakat di Desa Kemiren, 

serta potensi-potensi lain yang terdapat di Desa Kemiren membuat Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam potensi yang 

ada untuk kemudian disebar luaskan pada masyarakat baik masayarakat 

Banyuwangi sendiri maupun masyarakat yang ada di luar Banyuwangi. Dengan 

dimasukkannya ritual-ritual masyarakat Desa Kemiren kedalam rangkaian acara 

Banyuwangi Festival, maka tradisi-tradisi yang awalnya bersifat sakral dan 

private berubah menjadi kegiatan yang akan dikonsumsi oleh publik. Adanya 
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Banyuwangi Festival sedikit banyak memberikan perubahan pada masyarakat 

Kemiren, misalnya sebelumnya masyarakat Desa Kemiren hanya berinteraksi 

dengan masyarakat setempat saja,  tetapi dengan adanya Banyuwangi Festival 

memungkinkan masyarakat Kemiren bertemu dengan banyak orang di luar Desa 

mereka, sehingga proses untuk bersosialisasi menjadi lebih mudah.  

Banyuwangi Festival memberikan kesempatan pada masyarakat luas 

untuk lebih mengenal potensi dan adat Banyuwangi, termasuk adat-istiadat yang 

ada di Desa Kemiren. Pengembangan pariwisata melalui Banyuwangi Festival 

pada akhirnya berdampak pada ritual-ritual yang ada di Desa Kemiren, seperti 

Ritual Tumpeng Sewu, ritual ini pada awalnya merupakan Ritual yang hanya 

dilaksanakan oleh masyarakat Kemiren. Namun, dengan adanya pengembangan 

pariwisata yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemerintah 

Banyuwangi, membuat Ritual Tumpeng Sewu mulai dikenal dan dikonsumsi oleh 

publik.  

 Ritual Tumpeng Sewu, merupakan upacara bersih desa yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Kemiren dengan tujuan untuk menolak balak atau kesialan 

serta sebagai ucapan rasa syukur atas panen yang telah didapat. Ritual Tumpeng 

Sewu diadakan setiap minggu pertama bulan dzulhijjah pada hari kamis atau 

minggu. Tumpeng Sewu diadakan sehabis magrib dengan acara berdoa bersama 

yang kemdian diakhiri dengan makan tumpeng. Diberi nama Tumpeng Sewu, hal 

ini dikarenakan setiap keluarga wajib mengeluarkan minimal satu tumpeng, jika 

dihitung-hitung maka jumlah tumpeng yang terkumpul menjadi lebih dari seribu 
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mengingat jumlah kepala keluarga mencapai 1.025 jiwa. Menu yang disuguhkan 

bersama dengan tumpeng adalah “pecel pithik” yaitu olahan ayam yang dibakar 

di atas bara dan dicampur dengan bumbu khas masyarakat kemiren. Olahan pecel 

pithik memiliki arti semoga segala yang diupayakan membuahkan hasil yang 

baik. Selama proses Tumpeng Sewu dilaksanakan, lampu-lampu di Desa Kemiren 

dipadamkan dan diganti dengan cahaya obor yang apinya diambil dari Gunung 

Ijen. 

Saat ini, Ritual Tumpeng Sewu bukan lagi menjadi sebuah ritual yang 

hanya dilakukan oleh masyarakat Kemiren, akan tetapi sudah menjadi sebuah 

atraksi wisata, dalam Ritual Tumpeng Sewu, wisatawan diperbolehkan datang dan 

mengikuti ritual tersebut. Masyarakat Desa Kemiren dan Pemerintah Desa mulai 

melakukan pengembangan-pengembangan terkait dengan Ritual Tumpeng Sewu 

dengan tujuan untuk mengenalkan Ritual Tumpeng Sewu kepada wisatawan yang 

hadir. Masuknya pariwisata kedalam  ritual-ritual adat yang dianggap sakral oleh 

masyarakat Desa Kemiren,  menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi masyarakat 

Desa Kemiren. Dimana masyarakat Desa Kemiren dituntut agar tetap 

mempertahankan dan melestarikan Ritual Tumpeng Sewu yang merupakan produk 

yang dapat dijual dalam pariwisata. Disisi lain dengan masuknya pariwisata 

kedalam  ritual-ritual adat, berarti sama dengan membenturkan kebudayaan lokal 

dengan dunia modern. Hal tersebut membuat kebudayaan lokal sangat beresiko 

hanyut dalam gelombang budaya global (Pitana,2005). 
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Pengembangan pariwisata budaya sendiri bukanlah sebuah tindakan yang 

mudah untuk dilakukan, hal ini dikarenakan dalam mengembangkan sebuah 

pariwisata khususnya pariwisata budaya, banyak pihak yang harus terlibat. Selain 

itu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketika sebuah kebudayaan 

dijadikan sebagai atraksi wisata maka ada kemungkinan jika kebudayaan tersebut 

akan ikut terseret dalam arus budaya modern, sehingga kebudayaan terebut akan 

hilang. Pemikiran tersebut yang membuat beberapa pengembangan pariwisata 

budaya di beberapa daerah menjadi tidak berhasil. Akan tetapi, berbeda dengan di 

Desa Kemiren, masuknya pariwisata kedalam kebudayaan mereka justru 

ditanggapi dengan positif dan masyarakat mendukung dengan adanya 

pengembangan pariwisata budaya di desa mereka, salah satunya adalah 

mengembangkan Ritual Tumpeng Sewu sehingga dapat lebih menarik wisatawan.  

Dari ulasan diatas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana upaya 

masyarakat Desa Kemiren merekayasa kebudayaan mereka untuk mendapatkan 

keuntungan. Hal tersebut menarik untuk diteliti karena Ritual Tumpenng Sewu 

pada awalnya merupakan sebuah ritual yang sakral dan hanya dilakukan oleh 

masyarakat Desa Kemiren, namun saat ini Ritual Tumpeng Sewu menjadi sebuah 

atraksi wisata yang artinya akan ada banyak wisatawan yang datang untuk 

menyaksikan dan mengikuti Ritual Tumpeng Sewu. Masuknya pariwisata 

kedalam ritual adat di Desa Kemiren, ditakutkan akan membuat kebudayaan 

masyarakat Kemiren kehilangan eksistensinya dan hanyut dalam arus globalisasi. 

Ritual Tumpeng Sewu yang dilakukan satu tahun sekali oleh masyarakat Desa 
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Kemiren memiliki pesan-pesan yang diturunkan secara turun-temurun pada 

generasi-generasi muda. Pesan-pesan tersebut yang menjadi pedoman masyarakat 

Desa Kemiren dalam bertindak, misalnya masyarakat Desa Kemiren harus saling 

menjaga tali persaudaraan, yang didalam Ritual Tumpeng Sewu disimbolkan 

dalam penyalaan obor. Ketika kebudayaan Ritual Tumpeng Sewu hilang oleh 

diskursus modernitas yang lekat dengan rasionalitas, maka makna-makna yang 

terkandung dalam Ritual Tumpeng Sewu akan hilang, sehingga masyarakat Desa 

Kemiren memanfaatkan ancaman tersebut sebagai sebuah peluang untuk 

mendapatkan keuntungan sekaligus mempertahankan kebudayaan mereka . Maka 

dari itu peneliti tertarik untuk melihat upaya masyarakat Desa Kemiren dalam 

merekayasa Ritual Tumpeng Sewu sebagai bentuk respon dari adanya pariwisata 

budaya di Desa Kemiren. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1.2.1 Bagaimana masyarakat Desa Kemiren melakukan upaya rekayasa budaya  

pada pelaksanaan tradisi Ritual Tumpeng Sewu di Desa Kemiren?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat desa 

Kemiren dalam merekayasa budaya Ritual Tumpeng Sewu di Desa Kemiren  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1 Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang mengangkat tema 

serupa, serta sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi 

mahasiswa sosiologi. 

2 Sebagai bentuk pengaplikasian dari ilmu pengetahuan yang telah didapat  

diperkuliahan dalam bidang sosiologi. 

1.4.2 Manfaat Non Akademis 

1 Sebagai bentuk penilaian dari kebijakan pemerintah, dalam 

mengembangkan potensi daerahnya serta memberikan solusi untuk 

pengembangan kebijakan pemerintah selanjutnya. 

2 Sebagai sarana untuk menambah wawasan masyarakat indonesia dalam 

hal pengembangan potensi-potensi daerah serta perubahan–perubahan 

yang menyertainya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Penelitian Terdahulu 

 Kajian mengenai Ritual Tumpeng Sewu yang ada di Desa Kemiren telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Kajian-kajian tersebut memiliki berbagai sudut 

pandang studi, misalnya kajian yang dilakukan oleh Wiwin Indiarti (2015) dengan 

judul “Makna Kultural Hidangan Ritual Tumpeng Sewu” menjelaskan mengenai 

makna- makna yang terkandung dalam hidangan Ritual Tumpeng Sewu. Makanan 

atau hidangan dipandang sebagai sebuah aspek penting untuk menakar budaya 

masyarakat karena memiliki nilai-nilai yang ditemukan selain sebagai sumber energy. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa melalui salah satu sarana 

Ritual Tumpeng Sewu yaitu hidangan tumpeng dapat diketahui makna-makna atau 

gambaran tentang beberapa aspek budaya masyarakat khususnya masyarakat Desa 

Kemiren. 

 Hasil dari penelitian tersebut adalah, peneliti menjelaskan beragam hidangan 

yang di gunakan dalam beberapa tahap dalam Ritual Tumpeng Sewu, seperti hidangan 

untuk ziarah ke makam Buyut Cili, hidangan untuk arak-arakan barong, dan 

hidangan untuk Ritual Tumpeng Sewu pada malam harinya. Hidangan untuk 

selamatan ketika berziarah ke makam Buyut Cili antara lain adalah nasi gurih, ayam 

kampung kuah lembarang, dan ramesan. Hidangan untuk arak-arakan barong antara 

lain adalah tumpeng srakat, jenang abang dan jenang putih, para bungkil atau umbi-
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umbian, sego golong, jajan pasar, jangan tawon, tumpeng pecel pithik. Hidangan 

untuk Ritual Tumpeng Sewu antara lain adalah pecel pithik. 

 Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa makanan atau hidangan 

berhubungan dengan kebudayaan masyarakat, dimana makanan tersebut dapat 

menjelaskan bagaimana kebudayaan yang ada di dalam masyarakat tesebut. Dalam 

penelitian ini terlihat bagaimana peneliti berusaha mencari hubungan antara hidangan 

dengan makna yang terkandung didalamnya pada Ritual Tumpeng Sewu. Makanan 

yang dihidangkan berhubungan dengan keyakinan religius, dimana yang memasak 

makanan haruslah bersih dan suci, hal ini dikarenakan makanan tersebut ditujukan 

pada mereka yang dianggap suci. Makanan yang disuguhkan juga berhubungan 

dengan kebersamaan masyarakat, dimana semua makanan yang telah dimasak tidak 

ada satupun yang dibiarkan tidak dimakan, masyarakat duduk bersama dan saling 

berbagi makanan sehingga kebersamaan dapat terjalin. Makanan juga berhubungan 

dengan gender, dimana hanya masyarakat dengan jenis kelamin perempuan saja yang 

memasak makanan untuk selamatan, dan yang memakan hanya pihak laki-laki saja. 

Namun hal tersebut hanya berlaku pada ritual-ritual penting saja seperti berziarah ke 

makan buyut Cili. 

 Terdapat banyak informasi mengenai Tumpeng Sewu pada penelitian 

terdahulu yang akan dijadikan oleh peneliti untuk menambah data mengenai Ritual 

Tumpeng Sewu khususnya dalam hal hidangan pada Ritual Tumpeng Sewu. Pada 

penelitian terdahulu, dapat dilihat bagaiamana sebuah hidangan memiliki makna-
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makna kultural tertentu bagi masyarakat dan menjadikan mereka berperilaku sesuai 

dengan makna kultural yang mereka pahami, hal tersebut dapat membantu penelitian 

yang akan dilakukan dalam menganalisis tentang makna-makna apa saja yang 

mungkin ikut bergeser ketika masyarakat melakukan pengembangan pada Ritual 

Tumpeng Sewu. 

 Kedua, kajian yang dilakukan oleh Penelitian kedua, dilakukan oleh Ardhika 

Mula Sari, Sumarno, dan Sumardi (2015) dengan judul “ Dinamika Upacara Adat 

Barong Ider Bumi Sebagai Objek Wisata Budaya Using di Desa Kemirentahun 1830-

2014”.  Penelitian ini membahas mengenai Perubahan-perubahan yang terjadi pada 

bagian tata cara penyajiannya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

yaitu  bagaimana Asal-usul Upacara Adat Barong Ider bumi sebagai obyek wisata 

budaya Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, 

bagaimana pelaksanaan upacara adat Barong Ider Bumi sebagai obyek wisata budaya 

Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1830-

2014 dan bagaimana perubahan, perkembangan, dan kesinambungan upacara adat 

Barong Ider Bumi sebagai obyek wisata budaya Using di Desa Kemiren Kecamatan 

Glagah Kabupaten Banyuwangi tahun 1830-2014.  

Tujuan penelitian  ini adalah untuk  mengetahui dan mengkaji secara 

mendalam tentang kronologi munculnya upacara adat Barong Ider Bumi sebagai 

obyek wisata budaya Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten 

Banyuwangi,  mengetahui secara sistematis pelaksanaan upacara adat Barong Ider 
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Bumi sebagai wisata budaya Using di Desa Kemiren dan mengetahui dan mengkaji 

secara mendalam mengenai perubahan, perkembangan, dan kesinambungan pada 

upacara adat Barong Ider Bumi sebagai obyek wisata budaya Using di Desa Kemiren 

Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi tahun 1830-2014. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah 

karena tujuan penelitian ini adalah untuk melihat masa lampau yang sebagian seluruh 

aktivitas manusia di dalamnya berupa urutan kejadian dan latar waktu tertentu. 

Metode sejarah mempunyai empat langkah, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan 

historiografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi budaya serta 

menggunakan teori fungsionalisme struktural. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa 

upacara adat Barong Ider Bumi merupakan salah satu budaya yang sudah menjadi 

agenda tahunan Banyuwangi sebagai obyek wisata budaya Using di Banyuwangi 

khususnya di Desa Kemiren Kecamatan Glagah. 

 Ketiga, kajian yang dilakukan oleh Nadia Fitriani Putri (2017) dengan judul “ 

Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Selametan Tumpeng Sewu di Desa 

Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini berfokus pada 

pendeskripsian hal-hal yang berkaitan dengan Tumpeng Sewu seperti sejarah tradisi 

Tumpeng Sewu, pelaksanaan Tumpeng Sewu, nilai-nilai kearifan lokal dalam Ritual 

Tumpeng Sewu, hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Ritual 

Tumpeng Sewu. Hasil dari penelitian tersebut adalah tradisi tumpeng sewu 

dilaksanakan berdasar pada perintah Buyut Cili dan dilaksanakan pada bulan 
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Dzulhijah minggu pertama dimalam Senin atau Jumat. Ritual Tumpeng sewu 

menyimpan nilai-nilai keraifan lokal didalamnya yaitu, nilai religi, nilai gotong 

royong, nilai kesenian, nilai kerukunan, nilai toleransi dan nilai persatuan. Penelitian 

ini juga membahas hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Ritual Tumpeng Sewu, 

seperti koordinasi dalam kepanitiaan, cuaca yang kadang kurang mendukung, 

kurangnya dana, dan permasalahan mengenai tumpeng untuk tamu. Solusi yang 

ditawarkan adalah ditingkatkannya koordinasi antar panitia sebelum pelaksanaan 

Tumpeng Sewu, membuka jasa pembuatan tumpeng, dan juga untuk pendanaan dapat 

juga dilakukan deng cara bekerja sama dengan pihak Pemerintah Banyuwangi.  

Kajian yang keempat adalah kajian yang dilakukan oleh Risa Ika Kismala 

dengan judul “ Kebijakan Pemerintah Desa Kemiren Dalam Pelestarian Tradisi “ 

Tumpeng Sewu”. penelitian ini berfokus pada pendeskripsian mengenai kebijakan 

Pemerintah Desa Kemiren dalam melestarikan tradisi Tumpeng Sewu pada tahun 

2014-2015. Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya isu bahwa sebagian masyarakat 

merasa tidak sanggup mengkuti kegiatan Tumpeng Sewu dalam hal pendanaan, 

sehingga dikhawatirkan ritual Tumpeng Sewu lama-kelamaan akan punah.  

Hasil dari penelitian tersebut adalah, menyikapi adanya isu tersebut 

Pemerintah Desa Kemiren membuat keputusan  terkait dengan pembentukan lembaga 

adat pada bulan Mei tahun 2015 dalam rangka memberdayakan, melestarikan, dan 

menumbuh kembangkan serta menjada adat istiadat sebagai wujud pengakuan 

masyarakat.  Selain membentuk lembaga adat, dalam hal pendanaan, Pemerintah 
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Desa menganggarkan dana untuk pelaksanaan Tumpeng Sewu melalui APBDes 

dengan sumber dana dari ADD (Anggaran Dana Desa). Pemerintah Desa juga 

membentuk panitia pelaksanaan kegiatan Tradisi Tumpeng Sewu selama satu tahun 

sekali dan bekerjasama dengan Disbudpar Banyuwangi, panitia yang terlibat antara 

lain Pemdes Kemiren, Karang Taruna, Dinas Kebudayaan, dan Pemerintah 

Kecamatan Glagah. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada upaya 

rekayasa budaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiren dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan. Tindakan rekayasa budaya guna mendapatkan keuntungan 

ini pada kahirnya akan menjadi sebuah kebiasaan baru bagi masyarakat dan dihayati 

sebagaimana masyarakat Desa Kemiren menghayati kebiasaan-kebiasaan yang telah 

ada sebelumnya, hal tersebut dikatakan sebagai sebuah turistifikasi. Melalui 

penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana upaya masyarakat dalam 

mengembangkan kebudayaannya terutama Ritual Tumpeng Sewu, dan pada akhirnya 

pengembangan Ritual Tumpeng Sewu tersebut memunculkan pengembangan-

pengembangan lainnya dalam sektor pariwisata. Hal tersebut yang tidak dilihat dari 

kajian-kajian sebelumnya, hal tersebut dikarenakan beberapa kajian hanya berfokus 

pada makna-makna yang terkandung dalam Tumpeng Sewu, dinamika perubahannya, 

dan juga kebijakan pemerintah. 

Kajian mengenai Rekayasa Budaya Tradisi Bersih Desa pada Ritual Tumpeng 

Sewu menarik untuk diteliti, selain belum ada yang membahas atau pun meneliti, 
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kajian ini juga berusaha memperlihatkan tentang bagaiamana masyarakat Desa 

Kemiren mengembangkan pariwisata budaya di Desa Kemiren melalui rekayasa 

budaya pada Ritual Tumpeng Sewu. Rekayasa budaya yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Kemiren pada akhirnya mendatangkan keuntungan bagi masyarakat 

Desa Kemiren, hingga masyarakat Desa Kemiren kemudian mengalami perubahan-

perubahan baik dari segi pola pemikirannya maupun dari lebaga-lembaga sosial yang 

ada. Penelitian ini menarik, hal ini dikarenakan dibeberapa daerah masyarakat 

menyikapi dengan negatif ketika pariwisata masuk kedalam kebudayaan mereka, hal 

tersebut berbeda di Desa Kemiren, masyarakat Desa Kemiren justru menyikapi hal 

tersebut dengan positif dan melihat peluang dari adanya pariwisata budaya di Desa 

Kemiren. 

2.2 Definisi Konseptual 

2.2.1 Pengembangan Pariwisata dan Pariwista Budaya 

 Menurut McIntosh and Goeldner Pariwisata merupakan keseluruhan 

fenomena dan hubungan-hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, pemasok 

bisnis, pemerintah, dan masyarakat penerima dalam proses penciptaan daya tarik dan 

upaya menjamu para wisatawan dan pengunjung lainnya (Surbakti,2008). 

Berdasarkan UU No 09 Tahun 2010 pariwisata dijelaskan sebagai berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dari penjelasan diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pengembangan pariwisata adalah 
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usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang 

dan bertujuan untuk lebih banyak menarik minat wisatawan.  

Unsur-unsur pokok/komponen yang dapat menunjang pengembangan 

pariwisata didaerah tujuan wisata adalah menyangkut perencanaan, pelaksanaan 

pembangunan dan pengembangannya meliputi atraksi, akomodasi, fasilitas 

pelayanan, aksesbilitas, infrastruktur dan elemen kelembagaan. Dalam 

pengembangan pariwisata, pemenuhan kebutuhan wisatawan menjadi hal yang harus 

di lakukan, agar tujuan wisatawan yang datang dapat terpenuhi. Sebuah atraksi atau 

daya tarik merupakan komponen yang sangat vital, hal ini dikarenakan sebuah atraksi 

merupakan faktor utama mengapa wisatawan datang mengunjungi suatu daerah 

tujuan wisata (Pitana, 2005). 

Salah satu tolak ukur dari keberhasilan pengembangan pariwisata adalah 

banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat atau negara untuk membeli 

produk wisata yang ditawarkan atau menikmati daya tarik wisata yang ditawarkan. 

Wisatawan akan datang, dan bahkan akan mengulangi kedatangannya ke suatu tempat 

guna menikmati obyek wisata jika merasa terpenuhi segala kebutuhannya pada saat 

didaerah tujuan wisata, sehingga menimbulkan kesan yang baik terhadap obyek 

wisata yang dikunjunginya (Pitana,2005).  Pengembangan wisata di Indonesia dapat 

dikatakan berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah 

wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung di Indonesia, 
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namun hal tersebut masih tertinggal jauh dari negara-negara lain, untuk itu 

pengembangan pariwisata masih terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 

Pengembangan pariwisata juga telah merambah di berbagai daerah, salah 

satunya di Banyuwangi. Selain, Pemerintah Kota Banyuwangi, ternyata Pemerintah 

Desa Kemiren juga mendukung perkembangan pariwisata di Desa Kemiren. Hal itu 

di wujudkan dengan dibukanya akses bagi wisatawan yang berkunjung di Desa 

Kemiren untuk menikmati baik tradisi maupun panorama yang ada di Desa Kemiren. 

Salah satu bentuk dibukanya akses pada wisatawan adalah disediakannya homestay di 

rumah-rumah penduduk, hal ini bertujuan agar wisatawan dapat berbaur dengan 

penduduk asli dan menikmati wisatanya di Desa Kemiren. 

 Sedangkan pariwisata budaya dapat dikatakan sebagai pariwisata yang daya 

tarik utamanya adalah keindahan budaya daerah. Mengutip pada pernyataan 

Gubernur Bali pada seminar pariwisata budaya daerah Bali yang menyatakan bahwa 

(Picard,2006) : 

“segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai seni dan 

budaya tidak boleh di laksanakan. Demikian pula dengan industri-

industri pariwisata kita haruslh industry pariwisata budaya, suatu 

industry yang bahan bakunya dan yang dijual adalah kebudayaan itu 

sendiri, dengan batas-batas bahwa pengembangan pariwisata itu tidak 

boleh menyebabkan merosotnya nilai-nilai kebudayaan kita yang 

merupakan daya tarik pokok bagi seorang wisatawan untuk 

berkunjung” 

 

Pariwisata budaya dapat secara gamblang diartikan sebagai pariwisata yang 

berbasis kebudayaan, Sebuah pariwisata yang menyajikan keindahan budaya dari 

suatu daerah dan menjadikan budaya daerah tersebut sumber utama pembangunan 
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ekonomi daerah. Namun pada pelaksanaannya tidak bisa dikatakan sebagai hal yang 

mudah untuk di lakukan, banyak hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya yang 

sering dikhawatirkan adalah merosotnya kebudayaan akibat adanya pariwisata 

budaya. Pariwisata budaya dapat dianalogikan sebagai koin yang memiliki dua sisi 

berbeda, disatu sisi pariwisata budaya mendatangkan keuntungan secara finansial 

yang akan mendorong perekonomian daerah, akan tetapi disatu sisi pariwisata budaya 

dikhawatirkan akan mengancam keberadaan budaya asli masyarakat. 

Dengan masuknya pariwisata kedalam budaya yang ada didalam masyarakat, 

maka terdapat aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut ditujukan untuk 

mengurangi dampak kemerosotan nilai budaya masyarakat setelah menjadi sebuah 

atraksi pariwisata. Terjaganya nilai-nilai kebudayaan didalam masyarakat, akan 

membuat pariwisata budaya di suatu daerah tetap diminati oleh para wisatawan 

(Picard,2006).  

Pariwisata budaya dilakukan oleh suatu daerah dikarenakan daerah tersebut 

mayoritas tidak memiliki pilihan lain kecuali menjual kebudayaan mereka pada 

wisatawan, hal ini disebabkan sumber daya satu-satunya yang dapat mereka kelola 

adalah kebudayaan mereka, dan produk yang bisa mereka jual adalah seni dan 

upacara, sehingga pariwisata budaya merupakan satu-satunya pilihan yang bisa 

dipilih untuk membangun Bali melalui pariwisata. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, pariwisata budaya juga di 

lakukan oleh masyarakat Desa Kemiren, hal ini dikarenakan Desa Kemiren 

dinobatkan sebagai Desa Wisata Adat, dimana ritual-ritual yang dimiliki dijadikan 
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sebagai daya tarik utama untuk menarik minat wisatawan. Salah satu ritual yang 

menarik minat wisatawan adalah Ritual Tumpeng Sewu yang di adakan setiap 

Minggu pertama Dzulhijjah pada hari Kamis atau Minggu. Pemerintah desa 

membuka lebar akses pada para wisatawan yang ingin datang dan bergabung dalam 

Ritual Tumpeng Sewu.  

Dengan menjadikan Tumpeng Sewu  sebagai atraksi wisata, maka dalam 

pelaksanaannya masyarakat Desa Kemiren memiliki aturan-aturan tertentu. Aturan 

tersebut antara lain adalah tidak merubah waktu pelaksanaan Ritual Tumpeng Sewu, 

hal ini dikarenakan pemilihan waktu pelaksanaan Ritual Tumpeng Sewu sudah 

ditetapkan sejak pertama kali Ritual Tumpeng Sewu diadakan dan juga karena hari 

tersebut dianggap hari baik untuk melaksanakan Ritual Tumpeng Sewu. 

1.2.2 Turistifikasi, Rekayasa Budaya dan Budaya Pariwisata 

Turistifikasi dapat dikatakan sebagai suatu  proses di mana sesuatu –dalam hal 

ini  kebudayaan – yang pada awalnya tidak ditujukan untuk wisatawan, kemudian 

mengalami perubahan menjadi sesuatu yang dijadikan tontonan untuk para 

wisatawan. Turistifikasi juga dapat diartikan sebagai bentuk respon budaya dari 

adanya dampak pariwisata, dimana masyarakat melakukan sebuah rekayasa budaya 

guna mendapatkan keuntungan daripadanya (Picard, 2006). 

Dijelaskan dalam Picard bahwa kebudayaan yang ditampilkan oleh 

masyarakat kepada wisatawan adalah sebuah hasil dari “rekayasa”  dengan 

memanfaatkan kehadiran wisatawan dan kemanpuannya untuk mendapatkan 

keuntungan semaksimal mungkin (Sutopo, 2003) . Hal tersebut dilakukan dengan 
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mengaburkan garis batas antara kebudayaan dengan kepentingan pariwisata. 

Rekayasa budaya dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan 

keuntungan. Keuntungan yang dimaksud  bukan hanya keuntungan dari segi materi 

saja, akan tetapi juga keuntungan dalam hal yang lain misalnya dari segi sosial dan 

budayanya, ataupun yang lainnya.  

Dengan adanya keuntungan yang didapat dari pariwisata budaya, diharapkan 

dapat membuat masyarakat menjadi lebih bersemangat dan peduli dengan 

kebudayaan yang ada di daerah mereka. Rekayasa budaya dilakukan dengan dengan 

cara menyesuaikan kebudayaan yang ada didalam masyarakat dengan 

mempertimbangkan keberadaan wisatawan. Sehingga dalam  hal ini masyarakat akan 

menjadi pelaku dari adanya pariwisata di daerah mereka. Ketika masyarakat secara 

sadar melakukan rekayasa budaya guna mendapatkan keuntungan,  dan  kemudian 

masyarakat menjalankan hasil rekayasa budaya tersebut menjadi bagian dari 

kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi tidak sadar tindakan yang mereka 

lakukan adalah bentuk rekayasa budaya  maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai 

proses turistifikasi.  

Dengan melakukan turistifikasi, maka kebudayaan lokal akan memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi dan sekaligus memperkuat posisi kebudayaan lokal tersebut di 

mata wisatawan dan Pemerintah Daerah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa 

dengan melakukan turistifikasi, akan merubah bentuk-bentuk dari kebudayaan lokal, 

hal ini memungkinkan akan terciptanya budaya baru di dalam masyarakat. 
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Perubahan kebudayaan yang pada awalnya tidak ditujukan untuk wisatawan 

menjadi sesuatu yang di tujukan dan di konsumsi oleh wisatawan atau yang di sebut 

sebagai turistifiksi dapat juga dilihat pada masyarakat Desa Kemiren. Ritual Tumpeng 

Sewu yang pada awalnya hanya dikonsumsi oleh masyarakat Desa Kemiren, 

kemudian pada perkembangannya mengalami perubahan, yaitu Ritual Tumpeng Sewu 

mulai mengalami pengembangan guna menarik minat wisatawan. Pengembangan  

yang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiren salah satunya adalah wisatawan 

dapat menikmati Ritual Tumpeng Sewu versi mini diluar tanggal Ritual Tumpeng 

Sewu yang seharusnya. Tumpeng Sewu mini ini bisa dilaksanakan sesuai kemauan 

wisatawan lengkap dengan obor-obor yang menerangi Desa Kemiren.  

 Pengembangan yang lain dapat dilihat dari konsep pelaksanaan Ritual 

Tumpeng Sewu yang saat ini dikemas dengan lebih menarik dan mempertimbangkan 

keberadaan wisatawan sehingga dapat membuat wisatawan tertarik untuk datang dan 

mengikuti Ritual Tumpeng Sewu. Adanya keuntungan yang didapat oleh masyarakat 

tidak dipungkiri menjadi salah satu penyebab diadakannya pengembangan Ritual 

Tumpeng Sewu di Desa Kemiren. Keuntungan yang didapat oleh masyarakat Desa 

Kemiren tidak hanya berupa peningkatan pendapatan akan tetapi juga terjaganya 

eksistensi Ritual Tumpeng Sewu dimata wisatawan dan Pemerintah Banyuwangi. 

Membicarakan mengenai turistifikasi dan rekayasa budaya tidak terlepas juga 

dari apa yang disebut oleh Picard sebagai budaya pariwisata. Dalam bukunya yang 

berjudul “Bali, Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata”, Michel Picard 

mengungkapkan bahwa pariwisata budaya di Bali lambat laun mengalami pergeseran 
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menjadi apa yang disebut sebagai budaya pariwisata. Budaya pariwisata merupakan 

keadaan ketika dalam pengembangan pariwisata, yang dianggap penting bukan lagi 

melindungi kebudayaan daerah dari para wisatawan, melainkan bagaimana 

kebudayaan disesuaikan dengan wisatawan dan tuntutan-tuntutannya. Hal ini seperti 

yang di ungkapkan oleh Michel Picard  (2006): 

 

“istilah budaya wisata dipakai oleh media dalam membicarakan 

mentalitas yang cocok dengan pariwisata, dan mengenai budaya yang 

mampu menyesuaikan diri dengan wisatawan tuntutan-tuntutannya”. 

 

Dalam budaya pariwisata, masyarakat sudah mulai terikat dengan pariwisata 

yang ada di daerah mereka dan mereka mulai menciptakan citra sebagai daerah tujuan 

wisata. Masyarakat memandang pariwisata sebagai sesuatu yang telah melekat dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. Hal tersebut berpengaruh pada tindakan-tindakan 

masyarakat. Didalam bukunya, Picard menjelaskan bagaimana Pemerintah Bali mulai 

mengatur masyarakat Bali untuk bersikap yang sesuai dengan citra mereka sebagai 

daerah tujuan wisata. Masyarakat dihimbau agar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan 

yang dianggap tidak sesuai, dan membenahi lingkungan-ingkungan terutama dalam 

hal kebersihan. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan agar menarik minat wisatawan 

dan menciptakan citra yang baik bagi daerah tujuan wisata. 

Pariwisata yang pada awalnya dianggap sebagai suatu hal yang negatif dan 

dikaitkan dengan polusi budaya, lambat laun dianggap sebagai sesuatu yang positif. 

Kekhawatiran yang ditakutkan dengan datangnya para wisatawan pada akhirnya 
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menjadi sambutan terbuka pada para wisatawan. Alasan yang dapat dilontarkan 

dalam pergeseran ini, adalah bahwa keberadaan wisatawan beserta uang yang 

dibayarkan atas pariwisata budaya pada masyarakat Bali merangsang perhatian orang 

Bali terhadap kebudayaan mereka. Artinya, uang yang didapat dari menjual 

kebudayaan mereka digunakan untuk mengembangkan kebudayaan mereka, sehingga 

lebih banyak menarik minat wisatawan. Upacara pembakaran mayat yang dilakukan 

secara megah, ataupun upacara-upacara di pura secara besar-besaran juga dapat 

dikatakan sebagai usaha masyarakat Bali untuk mempertahankan kebudayaannya 

sekaligus menarik minat wisatawan (Picard,2006).  

Masuknya pariwisata kedalam budaya masyarakat membuat masyarakat 

dihadapkan pada dua hal, yaitu masyarakat dituntut untuk mempertahankan dan 

memelihara budaya mereka sebagai sebuah produk wisata. Disisi lain, dengan 

memasukkan pariwisata kedalam kebudayaan mereka, berarti membenturkan 

kebudayaan lokal dengan budaya modern. Semakin sebuah kebudayaan dituntut 

untuk memperlihatkan kekhasan budaya yang dimilikinya, maka bersamaan dengan 

itu, wujud kebudayaan aslinya akan hilang karena dijadikan atraksi pariwisata. 

Hilangnya kekhasan sebuah kebudayaan merupakan salah satu dampak negatif yang 

dikhawatirkan dari adanya pariwisata budaya.  

Membicarakan pariwisata budaya, tidak terlepas pula dari budaya pariwisata. 

Dalam bukunya, Picard menjelaskan bahwa pariwisata haruslah bersifat budaya agar 

diterima oleh masyarakat serta mengurangi dampak buruk dari pariwisata, namun hal 

tersebut tidaklah cukup, sebuah budaya haruslah dapat ditawarkan sebagai sebuah 
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produk pariwisata. Dengan ini budaya haruslah bersifat pariwisata, yang artinya 

pariwisata tidak cukup menjadi pariwisata budaya, tetapi dalam batas tertentu suatu 

kebudayaan menjadi budaya pariwisata (Picard,206). 

2.2.3 Tradisi Bersih Desa di Kemiren  

 Menurut Arikunto, Tradisi berasal dari Bahasa Latin yaitu traditio yang berarti 

“diteruskan” atau kebiasaan. Tradisi dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang telah 

dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. 

Didalam sebuah tradisi terdapat informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi 

baik tertulis maupun lisan (Asmonalisa, 2010). 

 Menurut William Summer tradisi atau kebiasaan merupakan awal 

terbentuknya sebuah kebudayaan didalam masyarakat, dimana masyarakat  

menciptakan tindakan yang menjadi kebiasaan, dan jika tindakan tersebut diikuti oleh 

seluruh masyarakat maka akan menjadi kebiasaan yang berjalan melalui norma-

norma perilaku bersama, inilah yang nantinya disebut sebagai sebuah kebudayaan 

(Scott,2012). 

 Desa Kemiren juga memiliki beberapa tradisi yang masih dipertahankan 

hingga saat ini. Tradisi tersebut dilestarikan dengan cara diturunkan secara turun 

temurun dari generasi ke generasi. Beberapa tradisi yang masih bertahan hingga saat 

ini yaitu tradisi bersih desa, tradisi mepe kasur  dan tradisi selamatan-selamatan. 

Tradisi-tradisi tersebut hidup didalam masyarakat Desa Kemiren dan masih 

diturunkan secara turun temurun hingga saat ini. Para pemuda dan pemudi di Desa 

Kemiren sudah dari dini diajarkan untuk melestarikan tradisi-tradii tersebut.  



28 
 

 

  Dalam setiap tradisi terdapat pesan-pesan yang disampaikan kepada anak-

cucu masyarakat Desa Kemiren. Tradisi bersih desa misalnya, dilakukan dengan 

tujuan untuk mengucap syukur dan juga untuk menolak bala’ atau kesialan. Tradisi 

bersih desa di Desa Kemiren dilakukan setahun sekali pada tanggal-tanggal tertentu 

dan sudah di lakukan sejak lama. Ritual Tumpeng Sewu merupakan salah satu tradisi 

bersih desa di Desa Kemiren. Ritual Tumpeng Sewu dilaksanakan dengan memakan 

tumpeng yang jumlahnya lebih dari seribu tumpeng. Tumpeng yang disajikan juga 

bukan sembarang tumpeng, melainkan tumpeng pecel pithik, dimana tumpeng 

tersebut berisi nasi putih dengan lauk khas yaitu pecel pithik.  

 Ritual Tumpeng Sewu merupakan bentuk tradisi bersih desa di Desa Kemiren, 

Ritual tersebut memiliki pesan-pesan yang disampaikan secara turun temurun. 

Tumpeng yang terbentuk dari nasi yang dikerucutkan memiliki arti bahwa sebagai 

makhuk Tuhan, kita harus mengabdi pada sang pencipta disamping kewajiban kita 

sebagai manusia untuk saling menyayangi sesama manusia dan lingkungan alam. 

Lauk pecel pithik  merupakan singkatan dari “ngucel-ngucel barang hang sitik” yang 

dapat diartikan sebagai pesan bahwa kita harus berhemat dengan apa yang kita miliki 

dan senantiasa bersyukur pada apa yang telah diberikan kepada kita oleh sang 

pencipta (Inventarisasi Desa Kemiren,2017). 

  Tradisi yang lain yaitu tradisi mepe kasur, yaitu masyarakat Desa Kemiren 

memiliki kebiasaan untuk menjemur kasur yang sama berwarna merah hitam (abang 

cemeng). Ketika masyarakat Desa Kemiren menikah maka pihak perempuan akan 

diberi bekal berupa kasur yang berwarna merah hitam, kasur inilah yang akan dijemur 
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bersama-sama oleh masyarakat Desa Kemiren. Warna hitam pada kasur 

melambangkan simbol tolak balak sedangkan warna merah merupakan symbol 

kelanggengan rumah tangga (Inventarisasi Desa Kemiren,2017). Dengan memakai 

kasur merah hitam, diharapkan masyarakat Desa Kemirenakan langgeng 

pernikahannya dan dihindarkan dari kemalangan. 

 Tradisi yang lain adalah diadakannya selametan-selametan oleh masyarakat 

Desa Kemiren. setidaknya terdapat 9 selamatan di Desa Kemiren, yaitu selamatan 

bersih desa Ider Bumi, selametan bersih desa Tumpeng Sewu, selamatan Rabo 

Wekasan, selamatan Rajab, selamatan Ruwah, selamatan Lebaran Syawal, selamatan 

Kopatan, selamatan Lebaran Haji, dan selamatan Suroan. Selamatan-selamatan 

tersebut dilakukan oleh masyarakat kemiren selama bertahun-tahun hingga pada 

akhirnya menjadi sebuah tradisi yang masih dijaga sampai saat ini. Bahkan, dalam 

berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari seperti bertani 

ataupun yang lain, masyarakat Desa Kemiren juga melakukan selamatan. Selamatan 

tersebut dilakukan agar kegiatan yang dilakukan membawa berkah dan dihindarkan 

dari kesialan. 

 

2.2.4 Ritual Tumpeng Sewu di Desa Kemiren 

Menurut Sumandiyo dalam Hairullah (2015) ritual merupakan suatu bentuk 

upacara atau perayaan yang berhubungan dengan beberapa kepercayaan atau agama 

dengan ditandai oleh sifat khusus yang menimbulkan rasa hormat yang luhur dan 

merupakan suatu pengalaman yang suci. Pengalaman tersebut digunakan oleh 
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manusia untuk berhubungan dengan yang di luar mereka seperti hubungan manusia 

dengan alam yang ada di luar mereka atau hubungan manusia dengan Tuhan. 

Hubungan yang tercipta bukan sesuatu yang sifatnya biasa tetapi sesuatu yang 

bersifat khusus sehingga manusia membuat tatacara yang benar untuk melaksanakan 

pertemuan tersebut dan diwujudkan dalam bentuk Ritual (Hairullah,2015). 

Dalam penelitian ini, Ritual „Tumpeng Sewu’ yang dilaksanakan di Desa 

Kemiren merupakan Ritual yang di tujukan untuk menghormati roh yang menjaga 

Desa Kemiren dari segala „balak’ atau kesialan. Ritual Tumpeng Sewu juga 

merupakan ucapan rasa syukur masyarakat Desa Kemiren atas panen yang telah 

didapat serta harapan bahwa panen selanjutkan akan lebih melimpah. Tumpeng Sewu 

yang awalnya hanya dihadiri oleh masyarakat Desa Kemiren kemudian pada 

perkembangannya, mulai dihadiri oleh masyarakat luas sejak dimasukkannya Ritual 

Tumpeng Sewu  kedalam agenda Banyuwangi Festival. 

Untuk lebih menarik minat wisatawan, maka Tumpeng Sewu saat ini dikemas 

dengan lebih meriah, seperti diadakannya tradisi mepe kasur, ataupun dengan 

ditambahi tontonan-tontonan. Selain itu, diadakan juga paket wisata untuk tumpeng 

sewu, yaitu berbentuk  miniatur Tumpeng Sewu, dimana wisatawan masih dapat 

menikamti Tumpeng Sewu versi kecil di luar tanggal diadakannya Tumpeng Sewu. 

Tumpeng Sewu saat ini dalam perkembangannya sudah mulai disesuaikan dengan 

keinginan wisatawan sehingga wisatawan akan merasa senang dan nyaman untuk 

berwisata di Desa Kemiren. Harapannya, agar wistawan bisa kembali lagi untuk 
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berwisata dan pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan pada masyarakat Desa 

Kemiren.  

 Dalam pelaksanaan Tumpeng Sewu, terdapat pihak-pihak yang dilibatkan, 

diantaranya adalah tetua adat, pemerintah desa, masyarakat Desa Kemiren khususnya 

ibu-ibu rumah tangga, dan Pokdarwis. Pihak-pihak tersebut bekerjasama agar Ritual 

Tumpeng Sewu dapat dilaksanakan. Pemerintah desa bertugas untuk memberikan 

undangan pada dinas-dinas di Banyuwangi seperti dinas pariwisata dan kantor 

Bupati. Pihak tetua adat, bertugas sebagai pemimpin Ritual Tumpeng Sewu, dan juga 

pengambil api untuk nyala obor pada pelaksanaan Ritual Tumpeng Sewu. Ibu-ibu 

rumah tangga bertugas untuk memasak tumpeng yang akan dijadikan hidangan utama 

pada Ritual Tumpeng Sewu, selain itu ibu-ibu juga memasak tumpeng yang telah 

dipesan oleh para pengunjung untuk dapat dinikmati pada saat Tumpeng Sewu 

dilaksanakan. Peran Pokdarwis dalam pelaksanaan Tumpeng Sewu antara lain adalah 

menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk Tumpeng Sewu seperti karpet, 

sound system, memasang papan pengumuman, menyebarkan pengumuman 

diadakannya Tumpeng Sewu di Desa Kemiren melalui media sosial, menerima 

pesanan tumpeng dan juga beberapa menjadi panitia untuk menyalakan obor sebagai 

penerangan pada Ritual Tumpeng Sewu. Dikarenakan setiap tahunnya terjadi 

peningkatan jumlah pengunjung, maka untuk menanggulangi kemacetan dan 

kehilangan motor, maka pihak desa juga membuat dua jalan masuk dan juga 

menyediakan tukang parkir untuk mengatur kendaraan pengunjung yang membludak.  
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Ritual Tumpeng Sewu diawali dengan tradisi menjemur kasur atau yang biasa 

disebut dengan “mepe kasur” oleh masyarakat Desa Kemiren. Tradisi ini terbilang 

cukup unik, karena pada pagi itu para ibu rumah tangga di Desa Kemiren bersama-

sama mengeluarkan kasur untuk dijemur dan warna kasur yang dijemur antara satu 

rumah dengan rumah yang lain adalah sama, yaitu merah hitam. Setelah mepe kasur 

dilaksanakan maka para ibu-ibu mulai memasak tumpeng yang akan dijadikan 

sebagai santapan ketika Tumpeng Sewu dilaksanakan. Ritual Tumpeng Sewu diadakan 

selepas maghrib, diawali dengan penyalaan obor oleh para panitia, sehingga ketika 

Tumpeng Sewu dilaksanakan, masyarakat hanya diterangi oleh cahaya obor. Api yang 

digunakan untuk menyalakan obor menggunakan api “blue fire” dari Gunung Ijen. 

Pengambilan api di Gunung Ijen dilakukan oleh tetua adat Desa Kemiren.  Selain 

sebagai pengambil api, tetua adat juga menjadi orang yang memimpin doa dalam 

Ritual Tumpeng Sewu. Baru setelah doa selesai, maka Tumpeng Sewu siap dinikmati 

oleh masyarakat. 
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2.5. Kerangka Berpikir 
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Desa Kemiren merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten 

Banyuwangi. Desa Kemiren memiliki banyak kebudayaan dan kesenian yang masih 

dijaga dan dijalankan oleh masyarakatnya. Banyaknya kebudayaan dan kesenian yang 

ada di Desa Kemiren membuat Desa Kemiren dinobatkan sebagai Desa Wisata Adat 

pertama di Banyuwangi. Salah satu ritual  adat yang ada di Desa Kemiren tradisi 

tumpeng sewu. Tumpeng Sewu dilakukan satu tahun sekali oleh masyarakat desa 

sebagai sebah tradisi bersih desa. Tujuan dilakukannya Ritual Tumpeng Sewu adalah 

agar masyarakat Desa Kemiren terhindar dari kemalangan, dan juga sebagai bentuk 

rasa syukur masyarakat Desa Kemiren atas panen yang melimpah mengingat 

sebagian besar masyarakat Desa Kemiren berprofesi sebagai petani. Selain itu Ritual 

Tumpeng Sewu juga sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur.    

 Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Banyuwangi ingin mengembangkan 

pariwisata khususnya pariwisata budaya. Pengembangan pariwisata tersebut 

diwujudkan dengan pengadaan Banyuwangi Festival. Desa Kemiren juga tidak luput 

dari pengembangan pariwisata melalui Banyuwangi Festival. Dengan adanya 

Banyuwangi festival maka ritual-ritual adat dan kesenian di Banyuwangi akan dapat 

dikenal oleh masyarakat luas, tidak terkecuali Ritual Tumpeng Sewu yang ada di Desa 

Kemiren. Dengan masuknya pariwisata di Desa Kemiren, maka masyarakat Desa 

Kemiren dihadapkan pada dua hal berbeda, dimana mereka harus melestarikan 

kebudayaan dan adat-istiadat mereka dan dimana dengan masuknya pariwisata maka 

mereka harus membenturkan kebudayaan lokal dengan dunia global. Hal tersebut 

dikhawatirkan akan membuat kebudayaan lokal ikut terseret dalam budaya global. 
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 Menyikapi hal tersebut, maka masyarakat Desa Kemiren melakukan 

perubahan pada Ritual Tumpeng Sewu. Perubahan-perubahan tersebut dapat 

dikatakan sebagai turistifikasi, dimana masyarakat melakukan perubahan pada 

kebudayaan mereka guna menarik wisatawan. Dalam turistifikasi, masyarakat Desa 

Kemiren melakukan rekayasa budaya berupa pengembangan-pengembangan yang 

ditujukan untuk menarik minat wisatawan. Pengembangan-pengembangan tersebutlah 

yang nantinya memberikan keuntungan bagi masyarakat Desa Kemiren. 

Pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiren antara 

lain adalah penyeragamanan pemakaian baju adat, penjualan tumpeng pada Ritual 

Tumpeng Sewu, pembukaan paket miniatur Tumpeng Sewu, pemberian tempat khusus 

bagi tamu undangan, dan pengembangan dalam produk tumpeng.  

Rekayasa budaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiren pada 

akhirnya memberikan keuntungan. Keuntungan yang didapat berupa peningkatan 

pendapatan bagi masyarakat Desa Kemiren. Keuntungan yang lain adalah semakin 

eksisnya kebudayaan masyarakat Desa Kemiren baik di mata wisatawan maupun di 

mata Pemerintah Banyuwangi. Dengan melakukan pengembangan-pengembangan 

tersebut, juga mendorong banyaknya pengembangan pariwisata yang lain di Desa 

Kemiren seperti pengadaan homestay, munculnya tradisi ngopi sepuluh ewu, dll.  

Semakin banyak keuntungan yang didapat maka semakin semangat pula 

masyarakat Desa Kemiren dalam mengembangkan pariwisata di Desa Kemiren. Hal 

tersebut menjadikan masyarakat Desa Kemiren mengalami yang namanya budaya 

pariwisata, dimana mereka mulai melihat bahwa pariwisata dan  wisatawan sudah 
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menjadi bagian dari diri mereka. Masyarakat Desa Kemiren melihat bahwa kehadiran 

wisatawan memegang peran penting dalam keberlangsungan kebudayaan mereka, 

sehingga ketika wisatawan berkunjung, maka sebisa mungkin masyarakat Desa 

Kemiren memperlakukan wisatawan dengan ramah dan baik. Masyarakat juga mulai 

memperhatikan dan peduli dengan desa mereka, hal ini ditujukan agar wisatawan 

menjadi lebih nyaman dan tinggal lebih lama di Desa Kemiren. Demi kenyamanan 

wisatawan maka dibentuklah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yaitu  kelompok 

yang bertugas untuk menangani ha-hal yang berkaitan dengan pariwisata dan 

wisatawan di Desa Kemiren. 

Sehingga dapat dilihat bahwa turistifikasi tidak hanya menyebabkan 

pengembangan dalam hal kebudayaan saja, akan tetapi seiring berjalannya waktu 

masyarakat Desa Kemiren juga mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut 

dapat berbentuk perkembangan dalam pola pikir yang akhirnya mempengaruhi 

masyarakat Desa Kemiren dalam hal bertindak dan betingkah laku didepan 

wisatawan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti memakai penelitian kualitatif deskriptif.  

Penelitian kualitatif deskriptif dipilih oleh peneliti, karena kualitatif deskriptif lebih 

lebih secara detail menggambarkan keadaan subyek berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak untuk memecahkan masalah yang sedang diselidiki. Pemecahan masalah 

dalam penelitian kualitatif deskriptif tidak hanya sebatas pada pengumpulan dan 

penyusunan data, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi terhadap arti data 

tersebut (Nawawi,1990). 

 Moleong (2014) menjelaskan beberapa fungsi dari penelitian kualitatif, yaitu; 

penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk memahami isu-isu rinci mengenai situasi dan 

kenyataan yang dihadapi oleh seseorang. Penelitian kualitatif juga dimanfaatkan 

untuk meneliti sesuatu latar belakang seperti motivasi, sikap, dan persepsi secara 

mendalam, serta dimanfaatkan untuk menelaah latar belakang fenomena yang tidak 

dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif. 

 Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif pada penelitian ini, 

dikarenakan peneliti ingin memahami lebih mendalam mengenai bagaimana 

masyarakat Desa Kemiren melakukan upaya rekayasa budaya yang diwujudkan 

dalam pengembangan-penngembangan pada pelaksaan Ritual Tumpeng Sewu. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai upaya masyarakat Desa 

Kemiren dalam melakukan rekayasa budaya melalui pengembangan-pengembangan 
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guna mendapatkan keuntungan pada Ritual Tumpeng Sewu. Oleh sebab itu penelitian 

kualitatif diharapkan dapat menjelaskan  secara lebih mendalam mengenai proses 

yang terjadi berkaitan dengan rekayasa budaya tradisi Tumpeng Sewu di Desa 

Kemiren.  

 Dalam penelitian mengenai upaya masyarakat Desa Kemiren untuk 

melakukan pengembangan pada Ritual Tumpeng Sewu ini peneliti ingin 

menggambarkan bagaimana masyarakat Desa Kemiren melakukan upaya 

pengembangan guna mendapatkan keuntungan pada Ritual Tumpeng Sewu dan 

diharapkan dengan memakai kualitatif deskriptif dapat membantu peneliti dalam 

menjelaskan secara terperinci mengenai upaya masyarakat Desa Kemiren untuk 

melakukan pengembangan pada Ritual Tumpeng Sewu untuk mendapatkan 

keuntungan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih Desa Kemiren sebagai lokasi penelitian dalam penelitian 

mengenai “Upaya Masyarakat Desa Kemiren dalam Melakukan Rekayasa Budaya 

Pada Ritual Tumpeng Sewu di Desa Kemiren.  Pemilihan Desa Kemiren sebagai 

lokasi penelitian dikarenakan masyarakat Desa Kemiren melakukan perubahan tradisi 

bersih desa untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke Desa Kemiren. Pada 

umumnya, masyarakat lokal akan menolak adanya perubahan pada tradisi-tradisi 

yang dianggap sakral, karena dianggap akan menghilangkan makna pada tradisi 

tersebut, atau masyarakat akan merasa sebagai alat bagi pemerintah  untuk 

mendapatkan keuntungan ekonomi.  
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Yang menjadi menarik dari Desa Kemiren  dibandingkan dengan desa yang 

lain adalah, perubahan di Desa Kemiren mendapat dukungan penuh dari masyarakat 

lokal dan telah dilakukan selama bertahun-tahun. Bahkan, saat ini masih terus 

dikembangkan untuk menarik wisatawan lebih banyak dari sebelumnya. Perbedaan 

pandangan mengenai perubahan tradisi bersih desa dari pandangan masyarakat pada 

umumnya menjadikan Desa Kemiren menarik untuk di jadikan sebagai lokasi 

penelitian.  

3.3 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah upaya pengembangan yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Kemiren pada Ritual “Tumpeng Sewu” guna mendapatkan 

keuntungan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan mengenai upaya 

pengembangan Ritual “Tumpeng Sewu” yang dilakukan satu tahun sekali oleh 

masyarakat Desa Kemiren menjadi “Tumpeng Sewu” yang dijadikan paket wisata 

untuk wisatawan. 

 Penelitian ini berfokus pada kegiatan Ritual “Tumpeng Sewu” yang telah 

mengalami rekayasa budaya dan pihak-pihak yang terkait termasuk aparat desa, tetua 

adat dan masyarakat Desa Kemiren sendiri sebagai pelaksana Ritual “Tumpeng 

Sewu”.   

3.4 Sumber dan Jenis Data 

3.4.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini akan didapatkan oleh peneliti melalui 

hasil wawancara mendalam dengan informan yang terkait dengan rekayasa 
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budaya “Tumpeng Sewu”. Data primer tersebut didapat dari hasil wawancara 

yang dilakukan pada aparat desa, tetua adat, dinas pariwisata dan masyarakat 

Desa Kemiren. Dari hasil wawancara tersebut, diharapkan peneliti akan 

mendapatkan data mengenai upaya pengembangan Ritual Tumpeng Sewu 

yang terjadi di Desa Kemiren. Hasil dari wawancara mendalam dengan pihak 

terkait akan diarahkan guna menjawab rumusan masalah didalam penelitian 

ini 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini akan peneliti dapatkan melakui 

dokumen-dokumen yang ada di Desa Kemiren, selain itu juga didapatkan 

melalui dokumen-dokumen mengenai Ritual tumpeng sewu. Peneliti 

menggunakan informasi yang didapat dari media apapun, baik buku-buku, 

maupun jurnal untuk mendapatkan data mengenai pengembangan Ritual 

“Tumpeng Sewu” di Desa Kemiren. 

3.5 Teknik Penentuan Informan 

 Teknik penentuan informan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan 

penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif.  Dalam penelitian kuantitatif, sampel 

yang dipilih adalah sampel yang benar-benar mewakili suatu populasi, sehingga dapat 

digunakan untuk generalisasi. Pada penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah 

populasi seperti didalam penelitian kutantitatif, melainkan „social situation‟ atau 

sistuasi social yang terdiri dari pelaku, tempat, dan aktifitas yang saling berhubungan. 
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Dalam situasi sosial tersebut, peneliti dapat mengamati aktivitas orang-orang pada 

suatu tempat tertentu (Sugiono,2015).   

 Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive, 

yang artinya penentuan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan dipilih 

dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Alasan peneliti menggunakan teknik 

purposive untuk menentukan informan dikarenakan, informan yang dipilih oleh 

peneliti disesuaikan dengan fokus penelitian yang dilakukan, dengan begitu 

diharapkan informasi yang didapatkan benar-benar bisa menjawab rumusan masalah 

dalam penelitian ini. 

 Berdasarkan uraian diatas, informan dalam penelitian ini terdisi dari, : (1) 

informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam fokus penelitian dan 

dapat memberikan informasi mengenai fokus dan tujuan dari penelitian ini. Peneliti 

menetapkan sekertaris desa sebagai informan utama, dikarenakan selain memiliki 

jabatan yang tinggi, sekertaris desa juga mengetahui seluk beluk Desa Kemiren. 

Selain itu, sekertaris desa juga mengurusi secara langsung hal-hal yang berkaitan 

dengan kegiatan warga, termasuk Ritual “Tumpeng Sewu”. Peneliti juga menetapkan 

mayarakat Desa Kemiren yang terlibat secara langsung dengan Ritual “Tumpeng 

Sewu” sebagai informan utama, hal itu dikarenakan sesuai dengan fokus penelitian 

peneliti mengenai rekayasa budaya tradisi bersih desa “Tumpeng Sewu”. Informan 

utama lainnya adalah tetua adat di Desa Kemiren, hal ini dikarenakan tetua adat 

memiliki pengetahuan yang lebih mengenai Ritual “Tumpeng Sewu”maupun 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ritual-ritual di Desa Kemiren. 
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 Informan tambahan dapat diartikan sebagai mereka yang memberikan 

informasi mengenai fokus penelitian peneliti tetapi tidak terlibat secara langsung 

dengan fokus penelitian.  Peneliti menetapkan beberapa wisatawan yang tidak terlibat 

secara langsung dalam Ritual Tumpeng Sewu dan juga masyarakat setempat sebagai 

orang-orang yang terlibat dalam uaya pengembangan Ritual Tumpeng Sewu 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data guna 

mendapatkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:  

1. Observasi  

Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung aktivitas yang berkaitan 

dengan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga peneliti dapat memperoleh 

pengalaman yang sama dengan informan. Hal ini dapat peneliti lakukan dengan cara 

mengamati masyarakat Desa Kemiren secara dekat, atau dengan cara menginap 

dirumah masyarakat Desa Kemiren dan berinteraksi secara dekat dengan masyarakat 

Desa Kemiren. Dengan melakukan observasi, di harapkan dapat membantu peneliti 

mendapatkan data yang relevan dengan rumusan maslah dan juga dapat menjawab 

rumusan masalah peneliti. 

2. Wawancara 

Esterberg dalam Sugiono (2015) membagi wawancara menjadi beberapa jenis, 

yaitu: (1) wawancara terstruktur. Teknik pengumpulan data ini digunakan bila 

peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. (2) 

wawancara semi terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data yang dalam 
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pelaksanaanya lebih bebas dari wawancara terstruktur, tujuannya adalah untuk 

menemukan permasalahn secara lebih terbuka. (3) wawancara tidak terstruktur, yaitu 

wawancara yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan pedoman wawancara 

sistematis, tetapi menggunakan gari-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model ketiga yaitu wawancara 

tidak terstruktur kepada informan yang telah dipilih. Alasan peneliti memakai 

wawancara tidak terstruktur adalah agar peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-

pertanyaan secara spontan seputar fokus penelitian, sehingga diharapkan data yang 

didapat akan semakin beragam dan mendalam. 

3. Dokumentasi 

Data studi dokumentasi ini merupakan data-data penunjang penelitian. Data 

penunjang ini didapat dari hasil rekaman ketika peneliti malakukan wawancara 

dengan informan untuk kemudian ditranskrip dan dijadikan sebagai informasi 

tambahan.  Peneliti juga akan mengumpulkan dokumen berupa foto dari Ritual 

“Tumpeng Sewu” maupun catatan-catatan yang ditulis oleh peneliti ketika 

melakukan penelitian. 

3.7 Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis 

data model Miles and Huberman.  Menurut Miles and Huberman dalam Sugiono 

(2015) analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai 

tuntas. Artinya, pencarian data yang dilakukan haruslah berlangsung terus-menerus 
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dan dianggap selesai ketika data yang di dapat sudah jenuh. Teknik analisa data 

model Miles dan Huberman dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut : 

1. Kondensasi data 

Kondensasi data dapat diartikan  sebagai proses dimana peneliti mengambil 

keputusan untuk memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau 

mentransformasikan data  sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dapat ditarik 

kesimpulan dan dapat diverifikasi. Data-data yang dipilah, disederhanakan, dan 

ditransformasikan merupakan data yang diambil dari catatan peneliti dilapangan, 

transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi empiris lainnya. 

Dalam penelitian ini peneliti membuat kategori-kategori seperti kategori 

wisatawan, produk wisata, pengembangan pariwisata, dll. Kemudian peneliti mulai 

memilah data-data mana yang akan dimasukkan kedalam kategori-kategori yang telah 

dibuat. Misalnya data mengenai jumlah pengunjung dimasukkan ke dalam kategori 

wisatawan, ataupun data mengenai pandangan masyarakat mengenai Ritual 

“Tumpeng Sewu buatan" akan dimasukkan ke dalam kategori produk wisata. Data-

data yang tidak ada kaitannya dengan dengan kategori wisatawan, produk wisata, 

pengembangan pariwisata akan dikeluarkan, sehingga data yang di dapat akan lebih 

mendalam. 

2. Data Display (display data) 

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan 

adala melakukan display data dari hasil reduksi data. Dalam mendisplay data, maka 

data-data yang ada pada kategori-kategori yang telah ditetapkan mulai disusun 
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kedalam urutan sehingga strukturnya mudah untuk dipahami peneliti. Selanjutnya, 

Setelah disusun berdasarkan urutan, maka dicari hubungan yang interaktif diantara 

kategori-kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam penelitian ini peneliti mulai memasukkan data-data yang didapat 

kedalam kategori-kategori yang dibuat, seperti kategori wisatawan mendapatkan data-

data mengenai peningkatan jumlah pengunjung, lama wisatawan tinggal, dan daya 

beli pengunjung. Kemudian pada kategori nilai dan keuntungan mendapatkan data 

peningkatan pendapatan masyarakat Desa Kemiren, pembagian upah, pandangan 

masyarakat mengenai “Tumpeng Sewu buatan", tujuan diadakannya “Tumpeng Sewu 

buatan" dan kategori pengembangan pariwisata mendapatkan data mengenai tindakan 

masyarakat dalam Ritual. Data dari setiap kategori kemudian diurutkan, setelah itu 

dicari hubungan antar kategori, dalam hal ini misalnya setelah diurutkan, dicari 

hubungan  antara kategori pengembangan pariwisata dengan produk wisata dan nilai 

serta keuntungan yang di dapat. 

3. Conclusion Drawing/verification 

Langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dibuat oleh peneliti 

pada awal penelitian masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak 

ditemukannya data pendukung pada pengambilan data selanjutnya. Akan tetapi 

kesimpulan yang di ambil pada awal penelitian akan akurat jika pada pengambilan 

data selanjutnya ditemukannya data-data pendukung yang konsisten dan valid.  
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Misalnya, dalam pengambilan data pertama kali, peneliti melihat bahwa 

masyarakat membuat “Tumpeng Sewu buatan" atas kemauan sendiri tanpa campur 

tangan pemerintah sehingga mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Akan 

tetapi setelah dilakukan pencarian data lebih lanjut, didapatkan hasil bahwa 

pemerintah desa yang memiliki ide untuk mengembangkan Ritual Tumpeng Sewu 

dengan cara menjual tumpeng dan membuat paket wisata Tumpeng Sewu mini, 

kemudian hal tersebut mendapatkan dukungan oleh masyarakat sekitar karena 

masyarakat mendapatkan keuntungan lebih dari hasil mereka merekayasa budaya 

Tumpeng Sewu. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kemiren 

 Desa Kemiren, secara administratif merupakan salah satu desa di Kecamatan 

Glagah Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah penduduk sebesar 2569 jiwa. Desa 

Kemiren terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Kedaleman. Setiap 

dusun memiliki jumlah kepala keluarga sebesar 454 KK dan 659 KK, sehingga total 

kepala keluarga di Desa Kemiren berjumlah 1113 KK.  Adapun batas-batas Desa 

Kemiren antara lain:  

Tabel 4.1  

Batas-Batas Desa Kemiren 

 

Sebelah utara Desa Jambesari 

Sebelah selatan Desa Olehsari 

Sebelah timur Kelurahan Banjarsari 

Sebelah barat Desa Tamansuruh 

Sumber : Data Monografi Desa Kemiren,2016 

  

Desa Kemiren yang memiliki luas wilayah 177,052 Ha merupakan desa yang 

memiliki banyak potensi sumber daya alam mulai dari pertanian hingga perkebunan. 

Lahan pertanian yang subur membuat masyarakat Desa Kemiren sebagian besar 

berprofesi sebagai petani baik sebagai pemilik maupun buruh tani.  Selain pertanian, 
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masyarakat Desa Kemiren juga berkebun, hasil kebun yang utama adalah kopi. Biji 

kopi yang berasal dari Desa Kemiren kemudian dipasarkan oleh masyarakat Desa 

Kemiren dengan sebutan kopi jaran goyang (sumber: Data Monografi Desa). Luas 

pembagian lahan di Desa Kemiren dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2   

Pembagian Luas wilayah Desa Kemiren 

 

NO PENGGUNAAN LAHAN JUMLAH 

1 Persawahan 103         Ha 

2 Tegalan  35,745    Ha 

3 Pemukiman 27,4949  Ha 

4 Perkebunan 1,17        Ha 

5 Makam umum 0,7          Ha 

6 Tanah Lapangan 0,3          Ha 

7 Perkantoran 0,575      Ha 

8 Lain-lain 8,068      Ha 

Sumber : Data Monografi Desa Kemiren, 2016 

 Sekitar 103 Ha lahan di Desa Kemiren digunakan sebagai lahan persawahan, 

33,745 Ha lahan digunakan untuk tegalan. Untuk pemukiman, lahan yang digunakan 

sebesar 27,4949 Ha, untuk perkebunan lahan yang digunakan sebesar 1,17 Ha. 

Penggunaan lahan untuk makam umum mencapai 0,7 Ha, dan untuk tanah lapang 
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sebesar 0,3 Ha. Penggunaaan lahan untuk perkantoran, lahan yang dihabiskan  

mencapai 0,575 Ha dan untuk penggunaan lahan lain-lain mencapai 8,06 Ha. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan untuk pertanian lebih 

besar jika dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya, hal tersebut menyebabkan 

sebagian besar masyarakat Desa Kemiren bermata pencaharian sebagai petani baik 

sebagai pemilik lahan maupun sebagai buruh tani. Adapun rincian pekerjaan 

masyarakat Desa Kemiren dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.3  

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kemiren 

 

No PEKERJAAN JUMLAH PRESENTASE 

1 Petani 921 72,58% 

2 Swasta 296 23,33% 

3 PNS 20 1,58% 

4 Pengusaha 14 1,10% 

5 TNI/POLRI 9 0,71% 

6 Karyawan 9 0,71% 

Sumber : Data Monografi Desa Kemiren, 2016 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kemiren yang 

berprofesi sebagai petani sekitar 72,58 % atau 921 jiwa, sedangkan yang berprofesi 

dalam bidang swasta terdapat 23,33 % atau sekitar 296 jiwa. Masyarakat yang 

memilih menjadi PNS sekitar 1,58 % atau sekitar 20 jiwa dan masyarakat yang 
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menjadi pengusaha sekitar 1,10% atau sekitar 14  orang, sedangkan yang memilih 

untuk berprofesi sebagai TNI/POLRI dan karyawan mendapatkan persentase yang 

sama yaitu 0,71 % atau sekitar 9 orang.  

Masyarakat Desa Kemiren sebagian besar berprofesi sebagai petani, akan 

tetapi masyarakat Desa Kemiren juga memiliki pekerjaan sampingan sembari 

menunggu hasil panen dari sawah mereka. Salah satunya adalah Pak Suhaimi yang 

bekerja sampingan sebagai tukang kayu. Jika para lelaki memilih bekerja sebagai 

petani, maka para perempuan atau istri memilih untuk membuka warung-warung atau 

toko guna menambah pemasukan sehingga dapat membantu perekonomian keluarga 

atau sekedar untuk mengisi waktu luang sembari mengurus rumah tangga. 

Jika dilihat dari segi pekerjaan yang sebagian besar memilih untuk menjadi 

petani, maka dapat dilihat kaitannya dengan pengadaan Ritual Tumpeng Sewu, yang 

diadakan dengan tujuan agar segala kesialan yang ada di Desa Kemiren dihilangkan. 

Dalam hal ini kesialan yang dimaksudkan salah satunya adalah terhindarnya para 

petani dari gagal panen, dan juga kemungkinan adanya wabah penyakit yang 

mematikan. Selain untuk menolak bala’, Ritual Tumpeng Sewu digunakan sebagai 

wujud rasa syukur masyarakat Desa Kemiren atas rejeki yang telah dilimpahkan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu masyarakat Desa Kemiren mewujudkannya 

dalam bentuk tumpeng dan memakannya secara bersama-sama dengan anggota 

masyarakat yang lain. 
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4.2 Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kemiren 

 Desa Kemiren merupakan desa yang masyarakatnya mayoritas adalah suku 

osing dan hampir semua masyarakat di Desa Kemiren memiliki hubungan 

kekeluargaan, kecuali para pendatang yang menetap di Desa Kemiren.  

    Tabel 4.4  

 Jumlah penduduk berdasarkan  suku/etnis 

 

NO JUMLAH PENDUDUK 

BERDASARKAN SUKU/ETNIS 

JUMLAH PESENTASE 

1 Osing/Jawa 2553 jiwa 99,9 % 

2 Madura 2 0,7   % 

3 China 0 0      % 

4 Bali 1 0,3   % 

Sumber : Data Monografi Desa Kemiren, 2016 

   

  Sekitar 99,9 % masyarakat Desa Kemiren merupakan masyarakat dengan 

Suku Jawa/Osing atau setara dengan 2553 jiwa, sedangkan masyarakat yang bersuku 

Madura terdapat sekitar 0,7 % atau setara dengan 2 jiwa. Masyarakat dengan suku 

Bali sekitar 0,3 % atau sekitar 1 jiwa, sedangkan masyarakat dengan Etnis China 

tidak terdapat di Desa Kemiren atau 0 %. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Masyarakat Desa Kemiren mayoritas 

adalah suku osing dan saling berhubungan keluarga, Hal tersebut, dikarenakan 

kebanyakan para pemuda di Desa Kemiren menikah dengan para pemudi di Desa 
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Kemiren. Adanya hubungan kekeluargaan tersebut menyebabkan masyarakat Desa 

Kemiren selalu gotong royong dalam hal apapun, Salah satunya dalam acara 

pernikahan. Ketika terdapat acara pernikahan, maka warga datang untuk “melabot” 

yaitu datang membantu yang punya hajatan. Para ibu rumah tangga membawa bahan-

bahan pokok seperti beras dan gula serta membantu memasak yang punya hajatan. 

Sedangkan para lelaki membantu dengan tenaga utnuk mendirikan terop, ataupun 

lainnya. Dengan sikap kekeluargaan tersebut masyarakat Desa Kemiren hidup rukun  

dan saling menghormati. 

 Masyarakat Desa Kemiren sebagian besar beragama islam, namun ada beberapa 

yang beragama selain islam yaitu Kristen. Dikarenakan sebagaian besar masyarakat 

Desa Kemiren beragama Islam, maka tidak heran jika banyak bangunan untuk tempat 

ibadah, yaitu sekitar 1 buah masjid dan 10 buah mushola. Adapun, rincian mengenai 

jumlah penduduk berdasarkan agama yang di anut dapat di lihat pada tabel berikut : 

 

  Tabel 4.5  

  Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama    Tabel 4.5   

 

NO  AGAMA JUMLAH PERSENTASE 

1 ISLAM 2560 jiwa  99,6 % 

2 HINDU       0 jiwa      0 % 

3 BUDHA       0 jiwa       0 % 

4 KRISTEN       9 jiwa   0,4 % 
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5 PROTESTAN       0 jiwa      0 % 

6 ALIRAN KEPERCAYAAN       0 jiwa      0 % 

Sumber : Data Monografi Desa Kemiren, 2016 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sekitar 99,6 % masyarakat Desa Kemiren 

menganut agama Islam atau sekitar 2560 jiwa, sedangkan agama Kristen sekitar 0,4 

% atau setara dengan 9 jiwa. Untuk agama-agama lain seperti Hindu, Budha, 

Protestan, dan aliran kepercayaan tidak ditemukan di Desa Kemiren atau sekitar 0 %. 

 Meskipun beragama islam dan menjalankan kewajiban sebagai orang islam, 

masyarakat Desa Kemiren juga masih mempertahankan Ritual-Ritual yang telah 

dijalankan secara turun temurun seperti Ritual ider bumi, Tumpeng Sewu, ataupun 

selamatan jika ada hajatan. Ritual-ritual tersebut dilaksanakan dalam bentuk 

selamatan, ada selamatan untuk mengucap syukur, adapula selamatan untuk menolak 

balak atau kesialan. Menurut tetua adat, bahkan masyarakat kemiren ketika akan 

melakukan sesuatu, harus mencari hari yang baik terdahulu kemudian melaksanakan 

selametan kecil-kecilan. Ketika melakukan pindahan rumah, ketika panen, ketika 

mulai membajak sawah, atau bahkan ketika membawa sepeda motor baru ke rumah, 

masyarakat Desa Kemiren mencari hari baik terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan 

agar kegiatan yang dilakukan dapat membawa kebaikan bagi masyarakat Desa 

Kemiren.  
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 Tindakan masyarakat Desa Kemiren tersebut dapat dipahami, mengingat 

mayoritas masyarakat Desa Kemiren bersuku Jawa maka kebanyakan penduduknya 

masih beraliran kejawen. Dan dikarenakan sebagian besar masyarakatnya beragama 

islam, maka pada akhirnya Islam yang mereka pegang adalah Islam kejawen, dimana 

selain mengikuti syariat islam, mereka juga masih mempertahankan ritual-ritual yang 

telah ada sejak dahulu. Hal tersebut dapat terlihat pada tindakan masyarakat yang 

masih mengadakan selametan-selametan pada hari-hari tertentu dan pada kegiatan-

kegiatan yang lainnya. Beberapa selamatan yang dilaksanakan di Desa Kemiren 

antara lain:  

   Tabel 4.6   

   Jenis Selamatan di Desa Kemiren 

 

NO JENIS SELAMATAN 

1 Selamatan bersih desa“Barong Ider Bumi “ 

2 Selametan Bersih Desa Tumpeng Sewu 

3 Selametan Rebo wekasan 

4 Selametan Rajab 

5 Selamatan Ruwah 

6 Selamatan Lebaran syawal ( Syawalan ) 

7 Selamatan Kopatan ( Lebaran hari ke-7 ) 

8 Selamatan Lebaran Haji 

9 Selametan Suroan ( 1 Muharram)  

  Sumber : Data Monografi Desa Kemiren, 2016 
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 Keberadaan ritual-ritual tersebut saling berdampingan dengan adanya 

kegiatan-kegiatan yang berbau islami, hal tersebut dapat dilihat dari adanya nuansa 

islami pada Ritual-Ritual yang diadakan oleh masyarakat Desa Kemiren. Masyarakat 

Desa Kemiren juga termasuk masyarakat yang aktif dalam hal kesenian, hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya kesenian yang masih ada di Desa Kemiren. Beberapa kesenian 

yang masih ada di Desa Kemiren antara lain adalah : 

Tabel 4.7  

 Jenis Kesenian di Desa Kemiren 

 

NO JENIS KESENIAN JUMLAH 

1 Barong  4 Grup 

2 Hadrah  3 Grup 

3 Gandrung terob  2 Grup 

4 Karawitan  3 Grup 

5 Angklung paglak  2 Grup 

6 Angklung Daerah 2 Grup 

7 Angklung Sindenan  2 Grup 

Sumber : Data Monografi Desa Kemiren,2016 

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa kesenian barong memiliki grup lebih 

banyak dari grup lainnya, hal ini dikarenakan pada grup barong dibagi berdasarkan 

generasi yaitu barong cilik, barong lancing (perjaka), barong gede.  Pembagian 

tersebut memudahkan masyarakat untuk lebih fokus mempelajari kesenian barong. 
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Kesenian hadrah terdapat 3 grup, kesenian gandrung terop terdapat 2 grup, sedangkan 

karawitan terdapat 3 grup. Kesenian angklung dibagi menjadi 3 jenis, yaitu angklung 

paglak, angklung daerah, angklung sindenan. Ketiga kesenian angklung tersebut 

masing-masing memiliki 2 grup kesenian. 

Keberadaan kesenian-kesenian dan ritual-ritual tersebut membuat masyarakat 

Desa Kemiren kerap didatangi oleh para wisatawan yang ingin menyaksikan kesenian 

maupun Ritual yang ada. Masyarakat Desa Kemiren tidak menolak dan bahkan 

menyambut dengan ramah wisatwan yang datang, artinya masyarakat Desa Kemiren 

berpikiran terbuka dan tidak keberatan dengan perubahan yang ada. 

4.3  Ritual Tumpeng Sewu  

 Tumpeng Sewu merupakan sebuah ritual tahuan yang diadakan oleh 

masyarakat Desa Kemiren. Tumpeng Sewu dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiren 

sebagai wujud rasa syukur atas panen yang melimpah dan juga sebagai tolak balak 

agar masyarakat Desa Kemiren terhindar dari wabah penyakit. Ritual Tumpeng Sewu 

diadakan dalam bentuk sebuah selamatan dengan sebuah tumpeng sebagai menunya. 

Dikatakan sebagai Tumpeng Sewu karena tumpeng yang terkumpul pada saat Ritual 

mencapai lebih dari seribu tumpeng. Hal tersebut dapat dipahami, mengingat setiap 

kepala keluarga di Desa Kemiren wajib mengeluarkan minimal satu tumpeng  untuk 

acara Ritual, sedangkan kepala keluarga di Desa Kemiren berjumlah sekitar 1113 

KK, sehingga tumpeng yang terkumpul menjadi lebih dari seribu. Berikut adalah tata 

laksana pada Ritual Tumpeng Sewu di Desa Kemiren: 



57 
 

1. Mepe Kasur  (Menjemur Kasur) 

 Ritual Tumpeng Sewu diawali dengan tradisi menjemur kasur atau yang biasa 

disebut dengan “mepe kasur” oleh masyarakat Desa Kemiren. Tradisi ini terbilang 

cukup unik, karena pada pagi itu para ibu rumah tangga di Desa Kemiren bersama-

sama mengeluarkan kasur untuk dijemur dan warna kasur yang dijemur antara satu 

rumah dengn rumah yang lain adalah sama, yaitu merah hitam. Semua masyarakat 

Desa Kemiren memiliki kasur serupa, hal ini dikarenakan ketika setiap seorang anak 

perempuan yang menikah akan dibekali dengan kasur merah hitam, sedangkan ketika 

seorang seorang laki-laki yang menikah akan dibekali dengan sebuah rumah adat. 

Dengan memakai kasur merah putih di harapkan pernikahan yang dijalani oleh 

pengantin akan langgeng dan terhindar dari kemalangan, hal ini berkaitan dengan 

warna merah pada kasur yang melambangkan kelanggengan rumah tangga dan warna 

hitam sebagai lambing dari tolak balak. 

Gambar 4.1 

 Tradisi Mepe Kasur 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Monografi Desa Kemiren, 2017 
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2. Pembuatan Tumpeng 

Setelah  mepe kasur dilaksanakan maka para ibu-ibu mulai memasak tumpeng 

yang akan dijadikan sebagai santapan ketika Tumpeng Sewu dilaksanakan. Menu 

yang dimasak untuk Ritual Tumpeng Sewu adalah nasi tumpeng, dengan lauk ayam 

kampung yang dibakar dan diberi bumbu pecel atau disebut dengan “pecel pithik”. 

Tumpeng yang terbentuk dari nasi yang dikerucutkan memiliki arti bahwa sebagai 

makhluk Tuhan, kita harus mengabdi pada sang pencipta disamping kewajiban kita 

sebagai manusia untuk saling menyayangi sesama manusia dan lingkungan alam. 

Lauk pecel pithik  merupakan singkatan dari “ngucel-ngucel barang hang sitik” yang 

dapat diartikan sebagai pesan bahwa kita harus berhemat dengan apa yang kita miliki 

dan senantiasa bersyukur pada apa yang telah diberikan kepada kita oleh sang 

pencipta (Inventarisasi Desa Kemiren,2017). Pemakaian tumpeng dengan lauk pecel 

pithik ini menjadi menu khas ketika Tumpeng Sewu dilaksanakan.   

    Gambar 4.2 

Makanan Khas Pecel Pithik 

 

 

  

  

 

Sumber : Data Pribadi Peneliti,2018 
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3. Ziarah ke Makam Buyut Cili 

Menjelang maghrib, masyarakat Desa Kemiren menyiapkan diri untuk 

melaksanakan Ritual Tumpeng Sewu, para panitia sibuk menyiapkan tempat 

dilaksanakannya Ritual Tumpeng Sewu, yaitu di jalan besar di Desa Kemiren, 

sedangkan beberapa orang dari grup barong akan berziarah ke makam Buyut Cili 

yang dianggap sebagai penjaga atau “danyang” di Desa Kemiren. Dimakam  ini 

masyarakat bersama-sama berdoa untuk kemudian setelah selesai mereka menyantap 

tumpeng yang telah dibawa oleh ibu-ibu rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti, menurut salah satu masyarakat Desa Kemiren, jika seseorang menginginkan 

sesuatu kemudian berjanji jika terkabul, akan melakukan selamatan di Buyut Cili, 

maka ketika terkabul yang apa diinginkannya maka janji tersebut harus ditepati. 

 

 

     Gambar 4.3 

 Makam Buyut Cili 

   

 

 

 

   

Sumber : Data Pribadi,2018 
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Gambar 4.4 

Makam Buyut Cili 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Pribadi,2018 

 

4. Arak-arakan Barong 

Sekitar pukul 2 siang, terdapat arak-arakan barong yang berkeliling 

mengelilingi Desa Kemiren. Arak-arakan barong ini dilakukan oleh grup barong yang 

ada di Desa Kemiren. Acara ini dilakukan bersama-sama dengan tujuan untuk 

mengusir segala kemalangan yang mungkin datang ke Desa Kemiren. Dalam acara 

arak-arakan barong tersebut juga disertai dengan musik-musik pengantar untuk 

memeriahkan arak-arakan barong. 

 

 

 

 



61 
 

 Gambar 4.5  

Arak-arakan barong di Kemiren 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Monografi Desa,2017 

5. Penyalaan Obor 

Ritual Tumpeng Sewu diadakan selepas maghrib, diawali dengan penyalaan 

obor oleh para panitia, sehingga ketika Tumpeng Sewu dilaksanakan, masyarakat 

hanya diterangi oleh cahaya obor. Api yang digunakan untuk menyalakan obor 

menggunakan api “blue fire” dari gunung Ijen. Pengambilan api di gunung Ijen 

dilakukan oleh tetua adat Desa Kemiren.  Penyalaan obor tidak boleh dilakukan oleh 

semua masyarakat, hanya panitia saja yang diperbolehkan untuk menyalakan obor di 

sepanjang jlan besar tempat Ritual Tumpeng Sewu berlangsung. Selain sebagai 

pengambil api, tetua adat juga menjadi orang yang memimpin doa dalam Ritual 

Tumpeng Sewu. Baru setelah doa selesai, maka Tumpeng Sewu siap dinikmati oleh 

masyarakat. 
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Gambar 4.6  

 Penyalaan Obor oleh Panitia Ritual Tumpeng Sewu 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Monografi Desa,2017 

6. Acara Inti Tumpeng Sewu 

Acara inti pada tradisi Tumpeng Sewu adalah pembacaan doa yang dilakukan 

oleh tetua adat. Pembacaan do’a ini disiarkan melalui masjid yang ada di Desa 

Kemiren dan diamini oleh seluruh peserta yang mengikuti Tumpeng Sewu, setelah 

pembacaan do’a. Setelah pembacaan do’a, maka masyarakat maupun pengunjung 

mulai memakan tumpeng yang telah disediakan. Mereka makan bersama-sama 

sehingga tercipta kedekatan antara pengunjung dengan masyarakat kemiren. 

Selain sebagai bentuk rasa syukur dan juga tolak balak, keberadaan Ritual 

Tumpeng Sewu juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempererat tali silahturahmi 

antar masyarakat Desa Kemiren. Hal ini dikarenakan biasanya ketika Ritual Tumpeng 

Sewu, masyarakat Desa Kemiren tidak hanya membuat satu tumpeng dengan tujuan 

tumpeng yang lain tersebut dapat dibagikan kepada para saudara yang datang dan 

bergabung dalam Ritual Tumpeng Sewu. Setelah Ritual Tumpeng Sewu selesai, masih 
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dilanjutkan dengan membaca lontar dikediaman kepala desa atau yang disebut 

dengan “mocopat”.  Pada malam selanjutnya diadakan pertunjukan barong ditempat 

grup barong. 

Gambar 4.7   

Ritual Tumpeng Sewu 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data Monografi Desa Kemiren, 2017 

Pelaksanaan Tumpeng Sewu selalu dilaksanakan oleh masyarakat Desa 

Kemiren, hal ini dikarenakan selain Ritual tersebut sudah turun-temurun 

dilaksanakan, masyarakat juga takut jika tidak dilaksanakan, desa akan mengalami 

musibah. Musibah yang datang bisa berwujud gagal panen, ataupun yang lainnya, 

untuk itu masyarakat Desa Kemiren selalu melaksanakan Tumpeng Sewu dan 

mewariskannya kepada anak cucu. 

Ritual Tumpeng Sewu merupakan ritual yang sakral bagi masyarakat Desa 

Kemiren, hal ini dikarenakan ritual tersebut merupakan ritual untuk menangkal 

keburukan atau “tolak bala” dan juga sebagai ucapan rasa syukur atas panen yang 

berlimpah. Maka dari itu Ritual Tumpeng Sewu dilaksanakan setiap tahunnya, dan 
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setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam hal jumlah pengunjung. Pada awalnya 

Tumpeng Sewu merupakan ritual selamatan yang hanya dinikmati oleh masyarakat 

Desa Kemiren sendiri dan beberapa sanak saudara yang diundang, akan tetapi ketika 

Tumpeng Sewu mulai dimasukkan kedalam agenda Banyuwangi Festival maka 

jumlah pengunjung yang datang mengalami kenaikan.  

Tumpeng Sewu dimasukkan kedalam agenda Banyuwangi Festival pertama 

kali ketika Bupati Banyuwangi berkunjung ke Desa Kemiren untuk menyaksikan 

Ritual Tumpeng Sewu. Melihat Ritual Tumpeng Sewu yang unik dengan seribu 

tumpengnya, maka Bupati Banyuwangi menawarkan untuk memasukkan Ritual 

Tumpeng Sewu kedalam agenda Banyuwangi Festival. Pihak desa menyetujui dengan 

dimasukkannya Ritual Tumpeng Sewu kedalam agenda Banyuwangi Festival dengan 

harapan masyarakat luas akan lebih mengenal Desa Kemiren dan memberi 

keuntungan pada masyarakat Desa Kemiren. 

4.4 Banyuwangi Festival dan Ritual Tumpeng Sewu 

Banyuwangi Festival merupakan sebuah acara tahunan di Banyuwangi 

dimana dalam Banyuwangi Festival terdapat rangkaian kegiatan acara atau event-

event dalam satu tahun yang akan diadakan di Banyuwangi. Tujuan diadakannya 

Banyuwangi Festival adalah agar potensi-potensi di Banyuwangi dapat diketahui oleh 

masyarakat luas sehingga dapat menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara 

untuk datang ke Banyuwangi. Banyuwangi Festival pertama kali diadakan pada tahun 

2012 dengan 12 event seperti Festival anak yatim, Parade Gandrung Sewu, BEC, 
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Pagelaran wayang kulit, dll. Menurut Bapak Anas selaku Bupati banyuwangi, 

sejumlah event baru disajikan untuk semakin memperpanjang siklus destinasi 

(destination life-cycle) yang akan menambah jumlah dan lama kunjungan wisatawan, 

sekaligus untuk mempromosikan destinasi baru, seperti Pulau Tabuhan yang masih 

sangat alami dan akan digelar Kite and wind surf competition (Banyuwangikab,2015) 

Dalam perkembangannya, setiap tahun Banyuwangi Festival menambah 

jumlah event-event yang diadakan dan mulai mengenalkan potensi Banyuwangi 

dalam bidang pariwisata budaya. Pada tahun 2012 terdapat 12 event yang di 

tampilkan sepanjang bulan November dan Desember tahun 2012, kemudian pada 

tahun 2013 terdapat 15 event yang ditampilkan mulai bulan September hingga 

Desember, event-event tersebut berupa event-event mengenai kuliner, kesenian, event 

social. Pada tahun 2014, Banyuwangi Festival menambah lagi event-event yang akan 

di tampilkan sepanjang bulan Mei hingga Desember menjadi 23 event. Akan tetapi 

pada Banyuwangi Festival tahun 2014, event-event yang ditambah berbeda dari 

sebelumnya, event-event yang ditambahkan merupakan tradisi-tradisi dan ritual-ritual 

yang ada di banyuwangi seperti ider bumi, Tumpeng Sewu, seblang, ngopi sepuluh 

ewu, dll. Pada tahun 2015, terdapat 38 event-event yang akan dilaksanakan sepanjang 

bulan Januari hingga Desember, dari sisni dapat dilihat bahwa event-event tersebut 

akan diadakan sepanjang. Pada tahun 2016, jumlah event-event mengalami 

peningkatan lagi menjadi 53 event, semakin banyak event yang ditampilkan maka 

semakin banyak punya wisatawan yang akan tertarik. Setiap tahunnya Banyuwangi 

Festival selalu menambah jumlah event-eventnya hingga pada tahun 2017 mencapai 
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56 event yang akan dilakukan mulai bulan Januari hingga Desember 

(Wicaksono,2017) 

Dengan munculnya Banyuwangi Festival yang berisi mengenai event-event 

sepanjang tahun, maka banyak wisatawan yang tertarik untuk datang menyaksikan 

event yang akan diadakan. Jumlah wisatawan yang datang mengalami kenaikan dari 

tahun ke tahun yaitu sekitar 304.628 pada tahun 2010 hingga mencapai 551.513 pada 

tahun 2016 untuk wisatawan lokal. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa usaha 

pemerintah dalam menarik minat pengunjung cukup berhasil dan menambah 

pendapatan daerah (Wicaksono,2017).  

Adanya Banyuwangi Festival sedikit banyak berpengaruh terhadap event-

event yang telah dimasukkan kedalam Banyuwangi Festival, salah satunya adalah 

Ritual Tumpeng Sewu di Desa Kemiren. Sebelum adanya banyuwangi Festival, 

Tumpeng Sewu merupakan tradisi bersih desa yang hanya dihadiri oleh masyarakat 

Desa Kemiren saja dan juga sanak-saudara, namun setelah Tumpeng Sewu kemudian 

dimasukkan kedalam agenda Banyuwangi festival, maka mulailah muncul banyak 

wisatawan yang mengikuti Ritual Tumpeng Sewu. hal ini karena ketika acara Ritual 

atau event-event akan diadakan, pihak pemerintah Banyuwangi akan mendirikan 

poster-poster berkaitan dengan event yang akan dilaksanakan. Poster-poster tersebut 

dipajang di sepanjang jalan, selain itu mereka juga membuat poster dan 

menyebarkannya di media social sehingga msyarakat luas akan lebih mengetahuinya. 
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Gambar 4.8  

Poster untuk event Ritual Tumpeng Sewu 

 

 

 

 

 

Sumber : internet 

Dengan banyaknya wisatawan yang hadir pada Ritual Tumpeng Sewu,  

kemudian mulai membuat masyarakat Desa Kemiren khususnya pihak desa melihat 

sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan melakukan rekayasa 

budaya. Harapannya adalah akan lebih banyak wisatawan yang datang sehingga dapat 

memberikan keuntungan pada masyarakat Desa Kemiren. Dengan harapan tersebut 

pihak desa bersama masyarakat Desa Kemiren mulai merubah konsep Ritual 

Tumpeng Sewu menjadi lebih menarik hinga jadilah Tumpeng Sewu yang dinikmati 

oleh wisatawan hingga saat ini. 
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4.5 Gambaran Umum Informan 

 4.5.1 Bapak Suhaimi 

Bapak Suhaimi merupakan pengerajin kayu serta Ketua Adat Desa Kemiren. 

Beliau ini yang kemudian menjadi kepala dalam setiap sesi ritual dalam Desa 

Kemiren. Peran ini beliau jalani selama lima tahun, karena seteah lima tahun akan ada 

sebuah proses pegantian ketua adat. Berbicara soal Tumpeng Sewu, sebagai ketua adat 

beliau adalah pimpinan dalam prosesi ritual, karena pemimpin doa melalui beliau 

sendiri. Bapak Suhaimi pun masuk ke dalam tokoh yang dihormati di Desa Kemiren. 

Beliau orang asli Desa Kemiren sehingga disamping sebagai ketua adat 

pengetahuan beliau tentang prosesi adat dan kebudayaan masyarakat itu menjadi 

kunci dalam memahami kebudayaan Desa Kemiren khususnya Tumpeng Sewu. 

Karena hal tersebut maka pak Suhaemi menjadi salah satu informan dalam penelitian 

kali ini. 

 4.5.2 Mas Eddy  

Mas Edy merupakan pemuda Desa Kemiren yang masih berkuliah dijurusan 

pariwisata. Dia merupakan ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa 

Kemiren. Mas Edy selain menjadi ketua Pokdarwis dia dan teman-temannya juga 

menjadi tour guide selama berwisata di Desa Kemiren.  Kelompok ini dibentuk pada 

tahun 2017 dengan tujuan utama untuk memberikan pelayanan wisata pada 

wisatawan serta mengkordinasi warga untuk pelayanan wisata. Pokdarwis sendiri 

menjadi lembaga yang setara dengan karang taruna dan ikut serta dalam BUMDES 
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(badan usaha milik desa). Sehingga Pokdarwis di Desa Kemiren menjadi pilar dalam 

perkembangan wisata di Desa Kemiren. 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka mas Edy dipilih sebagai 

informan. Pengetahuan seputar wisata dan event dalam desa merupakan hal yang 

penting dalam perkembangan wisata. Selain itu dia berperan aktif dalam kegiatan 

wisata di Desa Kemiren. Melalui dia dan rekan-rekannya, panitia wisata dibentuk 

yang kemudian menyelenggarakan event. Event-event yang ada di Desa Kemiren 

berada dalam tanggung jawab pokdarwis, sehingga melakukan wawancara dengan 

ketua pokdarwis akan membantu peneliti dalam memahami pengembangan 

pariwisata di Desa Kemiren. 

4.5.3 Mbah Serat 

Mbah Serat merupakan salah satu sesepuh di Desa Kemiren, beliau dikenal 

sebagai pemiliki benih durian merah di Desa Kemiren. Sebagai sesepuh desa mbah 

Serat memiliki pengetahuan lebih seputar Desa Kemiren dibandingkan dengan 

masyarakat yang lain, misalnya mbah serat menjadi saksi diadakannya ider bumi dan 

Tumpeng Sewu pertama kalinya di Desa Kemiren, sehingga mbah serat lebih bisa 

menjelaskan mengenai ritual dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Karena 

pengetahuan yang lebih tersebut, mbah serat sering diundang sebagai narasumber 

bersama dengan tetua adat  jika ada study tour mahasiswa yang datang ke Desa 

Kemiren. Selain itu, mbah serat juga selalu didatangi wisatawan yang ingin 

mengetahui lebih dalam mengenai  Desa Kemiren. 
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 Dengan pertimbangan tersebut, peneliti menetapkan mbah Serat sebagai 

informan tambahan untuk memperdalam pengetahuan peneliti mengenai Ritual 

Tumpeng Sewu yang diadakan di Desa Kemiren. dari hasil wawancara dengan mbah 

serat, peneliti mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai sejarah Desa Kemiren 

dan juga data tambahan mengenai sejarah Tumpeng Sewu di Desa Kemiren. 

 4.5.4 Bu suni’ah 

 Bu Suni’ah merupakan salah satu masyarakat Desa Kemiren yang rumahnya 

dijadikan homestay untuk para wisatawan yang akan menginap. Ibu suni’ah pada 

awalnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sesekali membantu suaminya 

bekerja di lahan pertanian. Akan tetapi, sejak suaminya mengalami stroke, ibu 

suni’ah hanya fokus merawat suaminya. Selain merawat suaminya, ibu Suni’ah juga 

membantu  pekerjaan di pabrik kerupuk milik anaknya.  Karena kemampuan 

memasak ibu Suni’ah yang enak, maka ibu suni’ah juga di minta untuk memasak 

masakan yang di jual di pesantogan kemangi milik karang taruna. Masakan yang di 

buat oleh ibu Suni’ah antara lain adalah pecel pithik dan uyah asem. Pada 

pelaksanaan Ritual Tumpeng Sewu, ibu suni’ah juga menerima pesanan pembelian 

tumpeng dari pengunjung yang ingin ikut menikmati Ritual Tumpeng Sewu di Desa 

Kemiren.  

 Dari beberapa hal di atas dapat dicatat beberapa hal penting diantaranya, ibu 

Suni’ah merupakan masyarakat yang terlibat langsung dengan Ritual Tumpeng Sewu 

dan juga pihak yang terkena imbas dari pengembangan pariwisata di Desa Kemiren, 



71 
 

salah satunya pembangunan homestay. Beberapa hal tersebut membuat peneliti 

memilih ibu Suni’ah sebagai informan peneliti, dari wawancara dengan ibu Suni’ah 

peneliti mendapatkan tambahan data mengenai pembagian homestay dan pembagian 

biaya pembelian tumpeng. 

 4.5.5 Bapak Eko 

 Bapak Eko merupakan salah satu pemerintah desa yang menjabat sebagai 

sekertaris desa.  Beliau telah menjabat sebagai sekertaris desa sejak tahun 2014. 

Beliau merupakan seseorang yang mendukung pengembangan pariwisata di Desa 

Kemiren, hal ini dikarenakan pengembangn pariwisata di Desa Kemiren diyakini 

dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Bapak Eko juga yang menggerakkan 

pemuda di Desa Kemiren untuk membangun pesantogan kemangi, yang saat ini 

menjadi tujuan wisatawan untuk mencicipi makanan dan minuman khas kemiren. 

Sehingga dapat di katakan, bahwa Bapak Eko adalah pihak pemerintah desa yang 

memiliki pengetahuan lebih mengenai rencana-rencana pengembangan pariwisata di 

Desa Kemiren. 

Dengan alasan tersebut, peneliti memilih Bapak Eko untuk mennjadi salah 

satu informan, hal ini dikarenakan pengembangan pariwisata di Desa Kemiren 

berkaitan dengan diadakannya Tumpeng Sewu mini  sebagai salah satu daya tarik di 

Desa Kemiren. Selain itu, Bapak Eko juga dapat dikatakan sebagai penggerak dalam 

pengembangan pariwisata, yaitu seperti membuka penjualan tumpeng pada Ritual 
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Tumpeng Sewu, pembangunan pesantogan kemangi, dan juga pengadaan paket-paket 

wisata di Desa Kemiren. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Rekayasa Budaya Tumpeng Sewu 

 Pariwisata selalu berkaitan dengan pengembangan pariwisata, hal ini 

dikarenakan tanpa pengembangan pariwisata maka sebuah pariwisata akan menjadi 

monoton dan lama-kelamaan akan membuat minat wisatawan berkurang. Hal tersebut 

yang membuat Pemerintah Banyuwangi gencar dalam  mengembangkan pariwisata di 

daerahnya. Selain untuk menambah jumlah wisatawan, pengembangan pariwisata 

juga diperlukan agar masyarakat luas dapat mengetahui potensi yang ada di daerah 

Banyuwangi, terutama dalam hal pariwisata. Pengembangan pariwisata yang 

dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi dapat dilihat dari banyaknya event-event 

yang diadakan tiap tahunnya, pengenalan  ritual-ritual adat masyarakat Banyuwangi, 

dan pengadaan lomba-lomba, semua itu disatukan dalam bentuk kalender tahunan 

Banyuwangi yaitu Banyuwangi Festival. Pengembangan pariwisata yang lain dapat 

berupa perbaikan akses jalan pada daerah tujuan wisata, pemenuhan fasilitas 

pelayanan seperti pembuatan toilet umum, penyedian payung-payung di pantai, 

ataupun pengembangan pada infrastruktur. Daerah-daerah di Banyuwangi juga mulai 

menggali potensi pariwisata di daerahnya dan mengembangkannya, salah satunya 

adalah Desa Kemiren. 

 Desa Kemiren merupakan desa yang dikenal sebagai Desa Wisata Adat Osing 

sejak tahun 1995. Desa Kemiren terkenal karena tradisi-tradisi yang masih dipegang 

teguh dan dijalankan hingga saat ini, maka tidak heran jika pariwisata yang 
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dikembangkan di desa ini adalah pariwisata budaya. Pariwisata budaya menurut 

Picard adalah pariwisata yang basis utamanya adalah budaya dan menjadikan budaya 

tersebut sebagai sumber perekonomian mereka, tetapi pengembangannya juga tidak 

menyebabkan merosotnya nilai-nilai budaya yang ada (Picard,2006). Tumpeng Sewu 

merupakan salah satu bentuk pariwisata budaya di Desa Kemiren, agar pariwisata 

budaya tersebut dapat berhasil, maka harus diadakan pengembangan pariwisata agar 

dapat menarik minat wisatawan, dalam hal ini Tumpeng Sewu lah yang akan 

dikembangkan. 

  Pada awalnya, mayoritas masyarakat Desa Kemiren berprofesi 

sebagai petani, hal ini dikarenakan Desa Kemiren memiliki lahan yang cukup untuk 

bertani dan juga kondisi tanah yang mendukung. Kegiatan sehari-hari mereka diisi 

dengan bertani, namun tidak semua petani di Desa Kemiren merupakan pemilik 

lahan, beberapa diantanya hanya buruh tani. Pendapatan utama masyarakat Desa 

Kemiren berasal dari hasil panen dari lahan pertanian mereka. Kehadiran wisatawan 

tidak begitu dipikirkan oleh masyarakat Desa Kemiren, hal ini dikarenakan pariwisata 

bukan menjadi prioritas mereka. Kebanyakan wisatawan yang datang hanya transit 

sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Gunung Ijen ataupun destinasi wisata 

lain, seperti Wisata Osing, Tamansuruh, ataupun yang lainnya.  

Desa Kemiren ditetapkan sebagai Desa Wisata Adat Osing sejak tahun 1995, 

peresmian tersebut bertepatan dengan diresmikannya destinasi wisata bernama 

“Wisata Osing” di Desa Kemiren. Pengelolaan “Wisata Osing” nantinya akan 
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diserahkan pada pemerintah Desa Kemiren. Tujuan awal dibentuknya “Wisata Osing” 

adalah agar masyarakat Desa Kemiren dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

pariwisata di desa mereka. Mengacu pada nama “Wisata Osing”, maka harapannya 

adalah wisata yang ditawarkan adalah wisata yang mengangkat tema suku osing, 

seperti makanan khas, dan kebudayaan mereka. Namun, pada perkembangannya, 

“Wisata Osing” justru dikelola oleh pihak swasta, sehingga konsep yang diusung pun 

menjadi berbeda dari harapan masyarakat Desa Kemiren. “Wisata Osing” menjadi 

salah satu destinasi wisata kolam renang keluarga, dan masyarakat Desa Kemiren 

tidak diikut sertakan dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut.  

Setelah kejadian tersebut, masyarakat Desa Kemiren tidak begitu 

memperdulikan keberadaan “Wisata Osing” di desa mereka. Selang beberapa tahun 

kemudian, Pemerintah Banyuwangi mulai melakukan pengembangan-pengembangan 

pariwisata di Banyuwangi, dan membuat Banyuwangi Festival di tahun 2012. 

Banyuwangi Festival ditujukan agar masyarakat luas dapat mengenal Banyuwangi 

melalui event-event yang diadakan. Setelah sukses menarik minat wisatawan, pada 

tahun 2014 event yang diadakan bertambah dengan memasukkan budaya-budaya 

masyarakat Banyuwangi sebagai agenda wisata, salah satunya adalah ritual adat 

masyarakat Desa Kemiren yaitu Ritual Tumpeng Sewu dan Ider Bumi. Masyarakat 

Desa Kemiren memiliki pertimbangan-pertimbangan terkait dengan masuknya Ritual 

Tumpeng Sewu kedalam agenda Banyuwangi Festival, antara lain yaitu masyarakat 

Desa Kemiren tidak keberatan membuka Ritual Tumpeng Sewu untuk wisatawan, 
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akan tetapi dengan syarat bahwa waktu pelaksanaan Ritual Tumpeng Sewu akan 

dilaksanakan sesuai dengan sebelum-sebelumnya dan tidak dapat diubah-ubah 

mengikuti tata aturan dari Pemerintah Banyuwangi, hal tersebut dilakukan karena 

waktu pelaksanaan Ritual Tumpeng Sewu yaitu pada hari Kamis atau Minggu pada 

bulan haji sudah ada sejak ritual bersih desa diadakan di Desa Kemiren dan dipercaya 

merupakan hari yang baik untuk melaksanakan Ritual Tumpeng Sewu. 

Masuknya Ritual Tumpeng Sewu masuk kedalam Banyuwangi Festival sejak 

tahun 2014, membuat Desa Kemiren perlahan-lahan mulai diketahui oleh banyak 

orang sehingga mulai banyak wisatawan yang datang. Akan tetapi selama itu 

masyarakat Desa Kemiren hanya menerima kedatangan wisatawan dan membantu 

sekedarnya. Bantuan yang diberikan misalnya dengan memberikan tumpangan tempat 

tinggal pada wisatawan yang ingin menginap, akan tetapi mereka memberikan 

bantuan tersebut dengan cuma-cuma tidak memberikan tarif pada wisatawan yang 

datang. Pada pelaksanaan Ritual Tumpeng Sewu, masyarakat Desa Kemiren juga 

memberikan tumpeng dengan gratis pada wisatawan yang datang menyaksikan Ritual 

Tumpeng Sewu, beberapa pemuda Kemiren juga terkadang menjadi tour guide untuk 

para wisatawan yang ingin mendaki ke Gunung Ijen.  

 Ketika Ritual Tumpeng Sewu menjadi banyak dikunjungi ole wisatawan, 

masyarakat Desa Kemiren menyambutnya dengan senang hati, hal ini berarti akan 

ada banyak orang yang mengikuti Ritual Tumpeng Sewu dan ritual yang berlangsung 

akan semakin ramai, belum lagi kedatangan Bapak bupati yang ditunggu oleh 
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masyarakat Desa Kemiren. Namun, kemudian muncul keresahan didalam masyarakat 

Desa Kemiren, ketika dulu hanya masyarakat Desa Kemiren yang mengikuti Ritual 

Tumpeng Sewu, maka memasak satu sampai dua tumpeng sudah cukup, akan tetapi 

ketika wisatawan mulai datang dan mengikuti Ritual Tumpeng Sewu, maka mereka 

setidaknya harus memasak tiga tumpeng. Hal tersebut dikarenakan, wisatawan sudah 

datang dengan harapan ingin mengikuti Ritual Tumpeng Sewu, sehingga akan terasa 

tidak sopan jika tidak mengajak mereka untuk menyantap hidangan tumpeng pada 

Ritual Tumpeng Sewu. Lambat-laun biaya yang dikeluarkan untuk Ritual Tumpeng 

Sewu menjadi lebih banyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, apalagi pada 

saat itu penghasilan utama masyarakat Desa Kemiren hanya berasal dari hasil 

pertanian.  

 Menyikapi keluhan-keluhan warga tersebut, maka Pemerintah Desa mulai 

mencari solusi agar masyarakat Desa Kemiren tidak merasa terbebani dengan 

kehadiran wisatawan. Berawal dari keluhan warga dan juga mulai merosotnya hasil 

panen masyarakat Desa Kemiren, membuat Pemerintah Desa berpikir bagaimana 

mendapatkan keuntungan dari adanya pariwisata di desa mereka sehingga dapat 

menguntungkan masyarakat Desa Kemiren. Kemudian, pada tahun 2016 Pemerintah 

Desa Kemiren bekerja sama dengan Pemerintah Banyuwangi untuk menjualkan 

tumpeng-tumpeng yang dibuat masyarakat Desa Kemiren kepada para wisatawan 

yang datang pada acara Ritual Tumpeng Sewu. masyarakat menyambut dengan positif 

ide Pemerintah Desa untuk menjual tumpeng pada para wisatawan. Untuk satu 



78 
 

tumpeng, dihargai Rp 250.000,- dengan pembagian upah Rp 50.000,- masuk ke kas 

Pokdarwis dan Rp 200.000,- akan menjadi keuntungan bagi ibu-ibu pembuat 

tumpeng. Masyarakat Desa Kemiren menyikapi dengan positif hal tersebut 

dikarenakan, mereka akan mendapatkan keuntungan dari ritual adat yang mereka 

lakukan, atau jikapun tidak mendapatkan keuntungan lebih, masyarakat Desa 

Kemiren tidak perlu mengeluarkan uang untuk tumpeng yang mereka buat, hal 

tersebut dikarenakan uang pembelian tumpeng dari wisatawan sudah cukup untuk 

membuat tumpeng bagi wisatawan dan masyarakat Desa Kemiren sendiri. 

 Namun, tidak semua merasa senang dengan penjualan tumpeng-tumpeng pada 

wisatawan.  Sekitar tahun 2017 penjualan tumpeng sempat terhenti dikarenakan ketua 

panitia pada Ritual Tumpeng Sewu tidak menganjurkan warga Desa Kemiren untk 

menjual tumpeng pada wisatawan. Alasannya adalah nantinya akan terkesan kurang 

baik jikalau tumpeng untuk ritual malah diperjual belikan. Akan tetapi, pada akhirnya 

masyarakat Desa Kemiren tetap menjual tumpeng tersebut kepada wisatawan, 

dikarenakan msyarakat Desa Kemiren sudah mulai menyadari bahwa  mereka bisa 

mendapatkan keuntungan materi dari apa yang mereka jaga sampai saat ini yaitu 

budaya mereka. Masyarakat Desa Kemiren mulai mengharapkan penjualan-penjualan 

tumpeng sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan materi daripadanya. 

Dengan melakukan penjualan tumpeng-tumpeng mereka mendapatan dua keuntungan 

sekaligus yaitu mereka masih dapat melaksanakan ritual adat mereka disamping 

mereka mendapatkan keuntungan secara materi. 
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 Setelah melakukan penjualan tumpeng dan mendapatkan hasil dari penjualan 

tumpeng, maka masyarakat Desa Kemiren semakin bersemangat akan hadirnya 

wisatawan di desa mereka. Untuk itu, masyarakat Desa Kemiren mulai mencari cara 

agar desa mereka menjadi tetap menarik dimata wisatawan. Perlahan-lahan 

masyarakat Desa Kemiren mulai terbiasa dengan hadirnya wisatawan, dan wisatawan 

yang dulunya hanya singgah sebentar, saat ini mulai ada beberapa yang ingin 

menginap di Desa Kemiren. semakin banyak keuntungan yang didapat, maka 

semakin tinggi pula keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. 

Masyarakat Desa Kemiren saat ini tidak hanya puas dengan hasil penjualan tumpeng, 

mereka mulai mengembangan Ritual Tumpeng Sewu dan mengembangkan potensi 

yang ada di desa mereka, seperti menyewaan homestay, pengadaan paket-paket 

wisata.  

  Pengembangan pariwisata di Desa Kemiren melalui pengembangan budaya 

mayoritas mendapatkan respon yang postif oleh masyarakat Desa Kemiren, hal ini 

dikarenakan masyarakat Desa Kemiren merasa dilibatkan dalam pengembangan 

pariwisata di desa mereka. Adanya rapat sebelum melakukan pengembangan wisata, 

dan pembentukan kepanitiaan dalam acara Ritual Tumpeng Sewu merupakan salah 

satu bentuk dilibatkannya masyarakat Desa Kemiren kedalam pengembangan 

pariwisata di desanya, selain itu keuntungan hasil pengembangan pariwisata juga 

nyata dirasakan oleh masyarakat Desa Kemiren, sehingga mereka mendukung 

pengembangan pariwisata di Desa Kemiren. Namun ada beberapa pihak yang tidak 
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setuju dengan pengembangan pariwisata di Desa Kemiren, pihak tersebut menyatakan 

bahwa tida seharusnya kebudayaan dikomersilkan. Ketidaksetujuan tersebut tidak 

begitu diperhatikan oleh Pemerintah Desa, hal tersebut dikarenakan selain sebagian 

masyarakat Desa Kemiren setuju dengan pengembangan pariwisata di Desa Kemiren, 

pengembangan pariwisata diperlukan guna menjunjang pendapatan masyarakat Desa 

Kemiren disamping menjadi petani. Keberadaan wisatawan di Desa Kemiren dapat 

dimanfaatkan sebagai pekerjaan sampingan sembari menunggu hasil panen tiba. 

Beberapa bentuk pengembangan pariwisata melalui rekayasa budaya dapat dilihat 

pada sub bab berikut. 

5.1.2 Bentuk-Bentuk Rekayasa Budaya Ritual Tumpeng Sewu 

Dijadikannya Ritual Tumpeng Sewu menjadi sebuah atraksi wisata, membuat 

pemerintah desa melakukan pengembangan-pengembangan terkait dengan Ritual 

Tumpeng Sewu. Hal tersebut dikarenakan, saat ini Tumpeng Sewu bukan lagi Ritual 

yang hanya disaksikan oleh masyarakat Desa Kemiren saja, tetapi juga disaksikan 

oleh wisatawan dan tamu-tamu undangan yang lain. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan oleh sekertaris Desa Kemiren : 

“…saya sendiri kan juga warga sini, jadi saya melihat konsep acara 

seperti ider bumi dan Tumpeng Sewu kayak biasa-biasa saja, 

kadang ada pro kontra dengan protokoler pemerintah kabupaten. 

Kenapa? Karena kan yang datang pak bupati dan pejabat, masa 

konsepnya seperti itu. Ya oke, jangan merubah adat tapi 

konsepnya di elegan kan sehingga ada kesinambungan dengan 

pemerintah daerah, dan desa akan berjalan dengan baik. Seperti 

konsep protokoler kan harus resmi dimana tempatnya Bupati , 
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Kejari, terus pak sekda semuanya hadir. Itu harus di fasilitasi 

seperti karpet, ya harus di hormati sebagai orang tua juga sebagai 

pejabat”. (wawancara dengan Bapak Eko 22 Januari 2018) 

 Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa pengembangan-pengembangan 

Ritual Tumpeng Sewu dilakukan agar Tumpeng Sewu terlihat lebih pantas untuk 

disaksikan oleh para undangan dan wisatawan. Keberadaan wisatawan pada akhirnya 

mempengaruhi pelaksanaan Ritual Tumpeng Sewu yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Kemiren. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Picard dalam 

bukunya yang berjudul pariwisata budaya dan budaya pariwisata yaitu: 

 

“penilaian „pihak luar‟ memberikan kekuatan pada „pihak dalam‟ 

baik secara ekonomi maupun estetis” (Picard,2006). 

 

 

 Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kehadiran pengunjung dari luar 

atau wisatawan, tidak membuat kualitas ataupun peran dan makan dari Tumpeng 

Sewu berkurang, akan tetapi justru dengan adanya pengunjung dan wisatawan yang 

datang, akan membuat masyarakat Desa Kemiren lebih teliti dalam mempersiapkan 

Ritual Tumpeng Sewu tersebut. Hal tersebut dikarenakan masyarakat membuat Ritual 

tersebut dari hasil keuntungan yang diberikan oleh pengunjung pada saat menikmati 

Ritual Tumpeng Sewu tersebut, sehingga dalam pelaksanaan ritual tersebut 

masyarakat melakukan pengembangan yang disesuaikan dengan wisatawan. 

pengembangan ini memberikan keuntungan secara materi pada masyarakat, dan juga 

memperkuat budaya masyarakat Desa Kemiren. Proses ini dinamakan turistifikasi, 

dimana masyarakat berusaha meleburkan batas antara kebudayaan dengan pariwisata 
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guna mendapatkan keuntungan. Proses turistifikasi dilakukan dengan merekayasa 

budaya melalui pengembangan-pengembangan Ritual Tumpeng Sewu yang 

disesuaikan dengan wisatawan, dengan harapan wisatawan akan semakin tertarik dan 

berkunjung ke Desa Kemiren sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat 

Desa Kemiren. 

 Ritual Tumpeng Sewu telah dijalankan oleh masyarakat Desa Kemiren selama 

bertahun-tahun dengan tujuan untuk menolak bala’, Ritual ini dijalankan setiap awal 

bulan haji pada minggu pertama hari Kamis atau Minggu selepas maghrib. Tumpeng 

Sewu tersebut telah dilaksanakan sampai saat ini, akan tetapi dalam  pelaksanaannya 

telah mengalami pengembangan pengembangan terkait adanya wisatawan yang 

datang. Pengembangan yang pertama dapat dilihat pada pelaksanaan Ritual Tumpeng 

Sewu yang lebih meriah daripada sebelum-sebelumnya, dimana sebelumnya Tumpeng 

Sewu diadakan selepas maghrib tanpa ada kegiatan-kegiatan yang menyertainya. 

Namun, saat ini pelaksanaan Ritual Tumpeng Sewu disertai dengan berbagai kegiatan 

mulai dari pagi hingga selepas maghrib. Hal tersebut seperti apa yang dibicarakan 

oleh tetua adat Desa Kemiren: 

“Aslinya prosesnya itu habis maghrib, tapi sekarang ada dikemas  

lagi ada mepe kasur pagi harinya untuuk kegiatan sebelum Ritual 

Tumpeng Sewu. jadi mulai pagi ada kegiatan, rame jadinya. Jadi 

pengunjung kesini itu juga tidak sia-sia, jadi ada yang diliat”. 

(wawancara dengan Bapak Suhaimi 21 Januari 2018) 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kemiren 

mengembangkan Ritual Tumpeng Sewu agar wisatawan tidak bosan sembari 
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menuggu Ritual Tumpeng Sewu dilaksanakan. Pengembangan dalam hal kegiatan 

juga dapat dilihat dari adanya lomba-lomba yang dilaksanakan oleh pihak karang 

taruna, seperti lomba menginang, lomba memasak masakan khas Kemiren, dan 

terkadang lomba paju gandrung. Dengan adanya kegiatan tambahan tersebut, 

diharapkan dapat membuat wisatawan yang datang tidak bosan. Kemauan masyarakat 

dalam menjalankan pengembangan yang ada tersebut dapat dikatakan sebagai salah 

satu proses turistifikasi. Yang artinya masyarakat sudah secara terbuka menerima 

wisatawan menjadi bagian hidup mereka dan mengamalkan didalam tindakan 

mereka, maka tidak heran jika masyarakat Desa Kemiren dalam kegiatannya selalu 

memikirkan kenyamanan bagi wisatawan. 

Pengembangan yang lain dapat dilihat pada pemakaian pakaian yang sama 

yaitu baju khas Kemiren pada tamu undangan dan juga pada masyarakat Desa 

Kemiren. Sebelum adanya wisatawan, tidak ada kewajiban memakai pakaian khas 

kemiren dalam acara ritual, akan tetapi saat ini masyarakat melakukan pengembangan 

dengan  menyamakan  pakaian yang dikenakan. Dalam setiap acara penting seperti 

ritual-ritual, maka masyarakat Desa Kemiren akan memakai baju yang serupa yaitu 

baju hitam-hitam lengkap dengan  ikat kepala “udeng” untuk para laki-laki dan 

kebaya hitam  untuk perempuan. Tidak terkecuali untuk Ritual Tumpeng Sewu, selain 

masyarakat Desa Kemiren yang menyamakan pakaian, tamu-tamu undangan  juga 

diperkenankan memakai pakaian khas Desa Kemiren tersebut, tujuannya agar terlihat 

selaras dengan  masyarakat Desa Kemiren. Tindakan masyarakat Desa Kemiren 
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tersebut juga menandakan  bahwa mereka terbuka terhadap pengunjung dan 

menganggap bahwa pengunjung merupakan bagian dari mereka sehingga mereka 

mempersilahkan pengunjung untuk memakai pakaian yang sama dengan masyarakat 

Desa Kemiren. Selain itu, juga agar pengunjung lebih menikmati kunjungan mereka 

di Desa Kemiren, karena mereka benar-benar merasakan menjadi masyarakat Desa 

Kemiren. 

Adanya tamu-tamu undangan pada pelaksanaan Ritual Tumpeng Sewu, 

membuat masyarakat Desa Kemiren melakukan pengembangan yang lain, seperti 

penyediaan tempat khusus bagi para tamu undangan. Hal ini dikarenakan tamu-tamu 

yang diundang merupakan tamu-tamu penting seperti Bupati Banyuwangi, 

Kejaksaan, Camat, dll, sehingga kurang etis jika tidak disediakan tempat khusus. 

Namun, pemberian tempat khusus ini, bukan berarti tamu undangan menjadi terpisah 

dengan masyarakat Desa Kemiren dan pengunjung yang lain, melainkan tetap 

bersama-sama duduk diatas karpet, hanya saja penempatan duduknya berada di pusat 

pelaksanaan Tumpeng Sewu yaitu di depan Balai Desa. Pemberian tempat khusus 

tersebut tidak mengurangi kebersamaan yang tercipta antara pengunjung dan 

masyarakat Desa Kemiren, karena mereka sama-sama memakan makanan yang sama, 

duduk di atas karpet yang sama. Dalam Ritual Tumpeng Sewu, baik orang kaya 

maupun miskin, pejabat maupun orang biasa akan sama-sama menikmati tumpeng 

yang sama. 
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Pelaksanaan Ritual Tumpeng Sewu ditandai dengan penyalaan obor yang 

dilakukan oleh panitia Tumpeng Sewu. Masyarakat Desa Kemiren tidak 

diperbolehkan menyalakan obor untuk rumahnya sendiri, penyalaan obor harus 

dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini adalah panitia. Penyalaan obor sendiri 

memiliki pesan “ojo sampai mati obore, ojo putus persaudaran”, dengan penyalaan 

obor yang dilakukan oleh satu orang, diharapkan persaudaraan masyarakat Desa 

Kemiren tidak terputus. Dengan berbaurnya wisatawan dengan masyarakat Desa 

Kemiren, diharapkan juga hubungan persaudaraan yang tercipta dengan adanya 

Ritual Tumpeng Sewu tidak terputus begitu saja dan dapat berlanjut diluar Ritual 

Tumpeng Sewu. penyalaan obor juga mengalami perkembangan, dimana api yang 

dipakai untuk penyalaan obor pada awalnya hanya api biasa, akan tetapi agar terlihat 

lebih menarik bagi wisatawan, api yang digunakan diganti dengan api “blue fire” 

yang berasal dari Kawah Ijen. Pengambilan api ini dilakukan oleh tetua adat Desa 

Kemiren dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan lebih banyak.  

“ kebetulan api itu, sudah 2 kali Tumpeng Sewu, saya ambilkan 

“blue fire” Kawah Ijen apinya untuk menyalakan obor”. 

(wawancara dengan Bapak Suhaimi tanggal 21 januari 2018) 

 

“ … enggak, kalau dulu enggak, cuma obor api biasa pakai daun 

kelapa yang kering”. (wawancara dengan Mas Edi tanggal 17 

Januari 2018) 

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

mendukung dengan adanya pariwisata di desa mereka, sehingga mereka melakukan 

pengembangan-pengembangan untuk menarik minat wisatawan. Pengembangan 
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tersebut tidak akan berjalan jika masyarakat Desa Kemiren tidak menyetujui dan 

tidak mau melaksanakan pengembangan tersebut. 

 Pengembangan yang baru-baru ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa 

Kemiren adalah penjualan tumpeng pada ritual tumpenng sewu. Penjualan tumpeng 

ditujukan agar masyarakat mendapatkan peningkatan pendapatan. Pada 

pengembangan ini, pemerintah bekerjasama dengan pihak Pemerintah Banyuwangi 

untuk mempromosikan mengenai penjualan tumpeng. Pembelian tumpeng pertama 

kali dilakukan oleh tamu-tamu undangan seperti Pemerintah Banyuwangi, Kejari, 

Camat, Pengusaha, dll. Hasil dari penjualan tumpeng tersebut diberikan kepada 

masyarakat sehingga pendapatan mereka mengalami peningkatan dan juga 

dimasukkan kedalam kas Pokdarwis Desa Kemiren. Para wisatawan tidak diwajibkan 

untuk membeli tumpeng yang dibuat oleh masyarakat Desa Kemiren, meski begitu 

jika ingin menikmati tumpeng sendiri, bisa juga melakukan pemesanan tumpeng 

melalui pihak Pokdarwis. Antusias wisatawan dalam pengembangan ini begitu tinggi, 

hal ini terlihat dari banyaknya tumpeng yang terjual yaitu sekitar 500 tumpeng. 

Semakin banyaknya tumpeng yang terjual, maka semakin besar pula keuntungan 

yang diperoleh oleh masyarakat Desa Kemiren. Dengan keuntungan yang diperoleh 

tersebut, maka masyarakat Desa Kemiren lebih memperhatikan Ritual Tumpeng 

Sewu. Hal tersebut yang membuat Ritual Tumpeng Sewu menjadi terpelihara 

keberadaannya didalam masyarakat Desa Kemiren.  
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 Penjualan tumpeng memberikan keuntungan kepada masyarakat Desa 

Kemiren, sehingga pendapatan masyarakat Desa Kemiren mengalami peningkatan. 

Untuk itu, ketika ibu-ibu membuat tumpeng pesanan dari wisatawan, maka terdapat 

pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dilakukan. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh ibu-ibu yang menerima pesanan tumpeng: 

“ …iyo kadung eneng wisatawan, minim pithike yo seng oleh 

cilik, soale wisatawang nyang wong kene kan yo tukau, kadong 

bengen kan dinggo dewek, cilik gedhine pithike kan dinggo dewek 

soale dinggo Ritual. Lha sekarang kan wisatawan ro tukau, 

minimal pithike yo kudu milih hang rodok apik..”  

[“… iya kalau ada wisatawan, minimal ayamnya tidak boleh yang 

kecil, karena wisatawan kan membeli tumpeng dari kita. Kalau 

dulu kan tumpengnya untuk sendiri, besar kecilnya ayam kan 

untuk sendiri karena untuk Ritual. Nah sekarang kana da 

wisatawan yang beli, minimal ayamnya harus memilih yang 

baik…”]. (wawancara dengan Ibu Surti tanggal 21 Januari 2018) 

 

“…yo kadang-kadang ditambyahi kerupuk, di ndoni paran, 

janganan. Yo kadung bengen seng katek kerupuk seng katek 

janganan wes…” 

[“… ya kadang dikasih kerupuk dan dikasih sayuran. Ya kalau 

dahulu sebenernya tidak pakai kerupuk dan sayuran…‟”]. 

(wawancara dengan Ibu Rustia tanggal 21 Januari 2018) 

 

“…sing, bedo. Kadung bengen sukur pecel pithik ambi tumpeng 

byaen, kadung saiki leren eneng janganan, sayurane ambi minimal 

karo gorengan kerupuk, gedigau…”  

[“… tidak. Beda. Kalau dahulu, Cuma ada pecel pithik dan 

tumpeng saja. Kalau sekarang harus ada saurannya dan minimal 

sama kerupuk goring, gitu..”]. (wawancara dengan Ibu Surti 

tanggal 21 Januari 2018) 
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Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa salah satu produk 

wisata mereka yaitu tumpeng, juga mengalami perkembangan. Seperti yang telah di 

bahas sebelumnya, bahwa perkembangan-perkembangan ini perlu dilakukan oleh 

masyarakat Desa Kemiren dalam rangka menarik wisatawan. Dengan banyaknya 

wisatawan yang datang maka kelestarian Ritual Tumpeng Sewu di Desa Kemiren juga 

akan semakin terjaga, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan hilangnya Ritual 

Tumpeng Sewu di Desa Kemiren. Tumpeng yang digunakan dalam Ritual Tumpeng 

Sewu juga tidak luput dari pengembangan. Pengembangannya terlihat dari adanya 

tambahan lauk-pauk dalam menu tumpeng. Pada awalnya, tumpeng pada Ritual 

Tumpeng Sewu hanya berisi nasi yang dibentuk kerucut atau tumpeng, dan lauk pecel 

pithik yaitu ayam kampung yang dibakar dan dibumbui, namun sekarang agar lebih 

pantas untuk para wisatawan, lauk-pauk pada tumpeng mengalami penambahan 

seperti sayuran dan tahu-tempe goring serta kerupuk sebagai pelengkap.  

Dalam pembuatan tumpeng pun masyarakat Desa Kemiren melakukan 

pertimbangan-pertimbangan terkait dengan pesanan tumpeng dari wisatawan. Agar 

wisatawan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan merasa puas berwisata ke 

Desa Kemiren, maka masyarakat Desa Kemiren dalam hal ini ibu-ibu melakukan 

perbaikan kualitas dalam tumpeng yang mereka buat. Jika dahulu, ketika Tumpeng 

Sewu belum menjadi atraksi wisata, mereka bisa dengan bebas memilih ayam yang 

akan digunakan untuk membuat pecel pithik, hal ini dikarenakan masakan tumpeng 
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tersebut hanya dinikmati oleh mereka sendiri, namun saat ini ketika Tumpeng Sewu 

menjadi atraksi wisata dan banyak wisatawan melakukan pemesanan tumpeng, maka 

ibu-ibu Desa Kemiren harus memilih ayam yang besar dan baik kualitasnya, beras 

yang dipilih juga beras yang cukup baik kualitasnya sehingga wisatawan akan puas 

dengan tumpeng pesanan mereka. Dalam sekali membuat tumpeng, para ibu 

menghabiskan dana sekitar seratus ribu rupiah dengan rincian membeli ayam 

kampung sekitar Rp 60.000,-, beras 1 Kg Rp 12.000,-, kelapa Rp 5.000,-, bumbu-

bumbu seperti gula, cabai, kemiri, dll menghabiskan dana Rp 20.000,-.  

Dari segi organisasi sosial, dapat dilihat juga rekayasa budaya yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Kemiren, yaitu dengan pembentukan Pokdarwis . pada 

awalnya, Desa Kemiren tidak memiliki lembaga Pokdarwis yang khusus menangani 

permasalahan pariwisata di Desa Kemiren. akan tetapi, dikarenakan masyarakat Desa 

Kemiren saat ini sedang bersemangat untuk membangun desanya melalui pariwisata, 

dan juga dikarenakan Desa Kemiren sudah membutuhkan lembaga khusus yang 

menangani pariwisata di Desa Kemiren, maka  dibentuklah lembaga yang bernama 

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Pokdarwis ini bertugas dalam hal 

mempromosikan pariwisata Desa Kemiren pada masyarakat luas, menerima 

pesananan tumpeng atau  paket wisata, menggali potensi pariwisata di Desa Kemiren 

serta menangani hal-hal yang berkaitan dengan wisatan seperti homestay, tour desa, 

dll. 
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 Ritual Tumpeng Sewu merupakan ritual tahunan yang diadakan ketika minggu 

pertama bulan haji pada hari Kamis atau Minggu. Ritual ini dianggap sakral oleh 

masyarakat Desa Kemiren, hal ini dikarenakan Tumpeng Sewu merupakan ritual 

untuk tolak bala’ dan juga sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Desa Kemiren. 

Karena ritual ini dianggap penting, maka pelaksanaannya tidak dapat dirubah 

sehingga Tumpeng Sewu tidak dapat diadakan setiap saat. Namun, dalam 

perkembangannya saat ini, Pemerintah Desa  bersama Pokdarwis bersama-sama 

membuka paket miniature Tumpeng Sewu, hal ini ditujukan untuk para wisatawan 

yang ingin menyaksikan Tumpeng Sewu akan tetapi waktu berkunjungnya diluar 

tanggal Ritual Tumpeng Sewu diadakan. Miniatur Tumpeng Sewu sendiri adalah 

semacam paket makan malam untuk para wisatawan, yang dikemas mirip dengan 

Ritual Tumpeng Sewu. Dalam pelaksanaannya juga mengambil konsep seperti 

Tumpeng Sewu, terdapat obor-obor  dan juga diawali dengan do‟a yang dipimpin oleh 

tetua adat. Dari penjelasan pengenai pengaadaan miniatur Tumpeng Sewu, dapat 

dilihat bahwa masyarakat  Desa Kemiren tidak keberatan dengan hal tersebut, dimana 

mereka melakukan pengembangan dari Ritual yang dianggap penting untuk kemudian 

dijadikan sebagai atraksi wisata. Masyarakat Desa Kemiren tidak berpikir dari adanya 

atraksi wisata tersebut akan menghilangkan nilai penting dari Ritual Tumpeng Sewu 

sebenarnya. 

 Tindakan masyarakat Desa Kemiren dalam  mengembangkan Ritual Tumpeng 

Sewu melalui banyak cara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk 
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kemudian pengembangan tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dapat 

dikatakan sebagai bentuk dari adanya turistifikasi, dimana tindakan masyarakat 

tersebut merupakan respon dari adanya dampak pariwisata di Desa Kemiren. Seperti 

yang telah disebutkan diatas bahwa masyarakat Desa Kemiren di tuntut untuk 

mengembangakan pariwisatanya, namun disisi lain juga dituntut agar tidak 

kehilangan kebudayaannya. Maka cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan 

turisifikasi, dimana kebudayaan masyarakat kemiren dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan wisatawan sehingga kehadiran wisatawan akan memberikan keuntungan 

pada masyarakat Desa Kemiren. Dengan keuntungan dari hasil mengembangkan 

kebudayaan mereka, maka masyarakat akan lebih memperhatikan kebudayaan 

mereka, dalam hal ini  adalah Ritual Tumpeng Sewu. Masyarakat Desa Kemiren akan 

menjadi lebih semangat dalam melaksanakan Ritual Tumpeng Sewu, hal ini 

dikarenakan masyarakat Kemiren mendapatkan keuntungan berupa peningkatan 

pendapatan dari pengembangan kebudayaan mereka. Dengan melakukan  turistifikasi, 

maka masyarakat akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu peningkatan pendapatan 

dan juga memperkuat kebudayaan mereka. 

5.1.2 Pihak-Pihak yang terkait dengan Rekayasa Budaya pada Ritual Tumpeng 

Sewu 

 Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa 

Pengembangan pariwisata dalam Ritual Tumpeng Sewu dilakukan dengan cara 

mengubah beberapa kegiatan pada Ritual Tumpeng Sewu agar lebih menarik dan 

menyesuaikan dengan wisatawan yang hadir. Pengembangan pariwisata di Desa 
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Kemiren pada selamatan Tumpeng Sewu dapat dikatakan berhasil, hal itu terlihat dari 

peningkatan pengunjung dari tahun-ketahun. Kenaikan pengunjung dari tahun-

ketahun membuktikan bahwa pariwisata budaya di Desa Kemiren terbilang cukup 

menarik hati wisatawan sehingga mereka terus berkunjung ke Desa Kemiren. 

Keberhasilan pengembangan pariwisata tersebut juga tidak terlepas dari pihak-pihak 

yang terkait dalam memodifikasi dan mengembangkan selamatan Tumpeng Sewu 

sehingga menjadi menarik dimata wisatawan. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Desa, Lembaga Adat, Masyarakat 

Desa Kemiren, dan Pokdarwis.  

 Pihak-pihak tersebut saling bekerjasama dalam mengembangkan Ritual 

Tumpeng Sewu. Dalam  pelaksanaannya, pihak-pihak tersebut memiliki peran 

masing-masing agar Ritual Tumpeng Sewu dapat dengan sukses diperkenalkan 

kepada wisatawan. Pemerintah Desa Kemiren dalam mengembangkan Ritual 

Tumpeng Sewu bekerja sama dengan pemerintah banyuwangi, dimana peran 

Pemerintah Banyuwangi dalam pengembangan Ritual Tumpeng Sewu adalah dengan 

membuat sebuah event tahunan bernama Banyuwangi Festival dan memasukkan 

Ritual Tumpeng Sewu kedalamnya, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui 

keberadaan Ritual Tumpeng Sewu di Desa Kemiren. Selain itu, agar masyarakat dapat 

hadir pada acara Ritual Tumpeng Sewu maupun event lainnya, maka masyarakat 

harus tahu kapan saja event-event tersebut dilaksanakan, maka dibuatlah kalender 

yang berisi tanggal-tanggal kapan saja event-event dilaksanakan. Hal tersebut 
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memungkinkan wisatawan berkunjung dan menikmati event-event seperti Ritual 

Tumpeng Sewu di Desa Kemiren. Pemerintah Banyuwangi juga memberikan bantuan 

berupa pendanaan kepada Pemerintah Desa Kemiren, pendanaan ini bertujuan agar 

Pemerintah Desa Kemiren dan masyarakatnya lebih bersemangat dalam 

mengembangakan potensi di desa mereka, khususnya dalam bidang pariwisata.  

Selain Pemerintah Banyuwangi dan Pemerintah Desa, lembaga adat 

merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam pengembangan Tumpeng Sewu. 

Lembaga adat di Desa Kemiren di bentuk dengan tujuan agar membantu Pemerintah 

Desa dalam mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan adat dan tradisi di Desa 

Kemiren. Di dalam lembaga adat  terdapat kepala adat atau tetua adat yang tugasnya 

melaksanakan kegiatan ritual-ritual dan memelihara Ritual-Ritual serta tradisi di Desa 

Kemiren. Masa jabatan ketua adat berlangsung selama 5 tahun dan akan diganti 

dengan ketua adat yang baru jika masa jabatannya sudah selesai. Pada Ritual 

Tumpeng Sewu, peran ketua adat adalah sebagai pemimpin acara Tumpeng Sewu, 

yaitu sebagai pemimpin do‟a, selain itu ketua adat juga berperan sebagai pengambil 

api di Gunung Ijen, yang akan digunakan untuk menyalakan obor pada pelaksanaan 

Ritual Tumpeng Sewu. 

 Sebagai bentuk dari keterlibatan masyarakat pada pengembangan pariwisata 

di Desa Kemiren, maka Pemerintah Desa membentuk sebuah lembaga yang bernama 

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Lembaga Pokdarwis sendiri baru 

diresmikan tahun 2017, hal tersebut dikarenakan saat ini Desa Kemiren telah menjadi  
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sebuah desa wisata, sehingga diperlukan lembaga khusus yang menangani pariwisata 

di Desa Kemiren. tugas utama dari embaga ini adalah membuat pengembangan-

pengembangan baru dalam bidang pariwisata disamping menjaga pengembangan-

pengembangan yang ada, selain itu juga menyelesaikan permasalahan seputar 

pariwisata di  Desa Kemiren. Pada Ritual Tumpeng Sewu, anggota Pokdarwis 

memiliki peran sebagai pengatur dan penerima pesanan tumpeng-tumpeng dari 

wistawan, selain itu mereka juga bertugas mengatur lokasi dilaksanakannya Tumpeng 

Sewu dan juga melakukan promosi agar banyak wisatawan yang datang dan ikut serta 

pada pelaksanaan Tumpeng Sewu.  

 Agar pelaksanaan Ritual Tumpeng Sewu berjalan dengan lancar, maka 

disusunlah kepanitiaan dalam Ritual Tumpeng Sewu. Kepanitiaan ini dibentuk 

menjelang Ritual Tumpeng Sewu dilaksanakan. Fungsi dati kepanitiaan ini adalah 

untuk membantu menangani segala keperluan terkait dengan Ritual Tumpeng Sewu, 

seperti pengkondisian tempat, pemenuhan barang-barang seperti karpet, sound 

system, dll. Selain itu, untuk keamanan wisatawan maka didepan pintu masuk, 

terdapat penjaga yang bertugas untuk mengamankan kendaraan wisatawan. Hal ini 

dikarenakan, ketika Ritual Tumpeng Sewu diadakan maka akan banyak kendaraan 

yang datang, dan jika tidak diatur dengan benar maka akan menyebabkan kemacetan 

yang akan berdampak pada ketidaknyamanan wisatawan. 

 Pihak-pihak diatas telah bekerjasama dengan baik dalam mengembangkan 

Ritual Tumpeng Sewu agar dikenal oleh masyarakat luas dan dapat menarik 
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wisatawan lebih banyak, namun yang terpenting dalam pengembangan Tumpeng 

Sewu adalah keikutsertaan dan kemauan masyarakat Desa Kemiren. Hal tersebut 

dikarenakan masyarakat Desa Kemiren sebagai pelaku dari pengembangan Ritual-

Ritual dan tradisi di desa mereka, selain itu dikarenakan tujuan dari diadakannya 

pengembangan pariwisata agar dapat membantu meningkatkan pendapatan tidak 

hanya pada Pemerintah Daerah akan tetapi juga pendapatan masyarakat Desa 

Kemiren. 

5.2 Keuntungan Dari Atraksi Wisata Ritual Tumpenng Sewu Menjadi Bagi 

Masyarakat Desa Kemiren 

 Ritual Tumpeng Sewu merupakan Ritual yang diadakan setiap satu tahun 

sekali oleh masyarakat Desa Kemiren. Ritual Tumpeng Sewu tersebut dilaksanakan 

agar masyarakat Desa Kemiren diberi panen yang berlimpah dan terhindar dari 

kemalangan. Dengan berpegang teguh pada keyakinan tersebut, maka masyarakat 

Desa Kemiren selalu melaksanakan Ritual Tumpeng Sewu setiap tahunnya. Pada 

perkembangannya, Ritual Tumpeng Sewu dijadikan sebagai sebuah atraksi wisata, 

yang dinikmati oleh para wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Dengan dijadikannya Ritual Tumpeng Sewu sebagai atraksi wisata, maka masyarakat 

desa melakukan pengembangan-pengembangan terkait Ritual Tumpeng Sewu yang 

tujuannya agar Ritual Tumpeng Sewu menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas, dan 

dapat menarik wisatawan lebih banyak.  
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 Masyarakat Desa Kemiren dengan sadar melakukan pengembangan-

pengembangan terhadap Ritual Tumpeng Sewu, hal ini dikarenakan masyarakat 

terbuka dengan pariwisata. masyarakat Desa Kemiren menganggap bahwa pariwisata 

merupakan sarana dimana mereka bida mendapatkan keuntungan secara materi dan 

juga dapat mempertahankan kebudayaan mereka dimata wisatawan. Keuntungan-

keuntungan yang didapat oleh masyarakat Desa Kemiren dengan menjadikan Ritual 

Tumpeng Sewu sebagai sebuah atraksi wisata antara lain adalah peningkatan 

pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan awal dimana pengembangan 

pariwisata diharapkan tidak hanya memberikan peningkatan pendapatan pada 

Pemerintah Banyuwangi  saja akan tetapi juga memberikan peningkatan pendapatan 

pada masyarakat Desa Kemiren. 

 Ritual Tumpeng Sewu pada awalnya hanya ritual khusus masyarakat Desa 

Kemiren sehingga hanya beberapa sanak saudara saja yang terkadang ikut bergabung, 

namun seiring dengan dijadikannya Ritual Tumpeng Sewu sebagai sebuah atraksi 

wisata, maka semakin banyak wisatawan yang datang untuk melihat. Dengan 

seringnya masyarakat Desa Kemiren berinteraksi dengan wisatawan, maka  semakin 

lama masyarakat Desa Kemiren semakin terbbuka denngan kedatangan wisatawan, 

sehingga mereka dengan senang hati menyambut wisatawan yang datang untuk 

melihat Ritual Tumpeng Sewu. Hal tersebut juga dikarenakan, selain mereka tetap 

bisa menjalankan Ritual Tumpeng Sewu, mereka juga mendapatkan keuntungan 
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secara materi sehingga pendapatan masyarakat Desa Kemiren mengalami kenaikan. 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara berikut : 

“iya bertambah. Enak sekarang mbah ini, ya pemasukan ada. 

Merasa terbantu lah kalau ada homestay ini. Bukan homestay tok, 

tapi ada juga yang pesen tumpeng. Itu satu tumpeng harganya 

250.000,-”. (wawancara dengan Ibu Suni‟ah tanggal 21 Januari 

2018) 

 

“Kalau dulu, pelaksanaan Tumpeng Sewu itu untuk Ritual, untuk 

acara adat tujuannya untuk selametan bersih desa, tumpeng itu 

tidak diperjual belikan, tumpeng itu gratis. Tapi setelah masuk 

Banyuwangi Festival, Tumpeng Sewu yang awalnya itu acara adat, 

yang sekarang juga bisa menjadi acara yang dapat menghasilkan 

untuk masyarakat”. (wawancara dengan Mas Eddi tanggal 17 

Januari 2018) 

Pengadaan rekayasa budaya melalui pengembangan Ritual Tumpeng Sewu 

memberikan keuntungan masyarakat Desa Kemiren. Dengan diadakannya penjualan 

tumpeng pada Ritual Tumpeng Sewu, maka pendapatan masyarakat mengalami 

peningkatan, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga. Dengan menjual tumpeng 

seharga 250.000,-, maka masyaraat Desa Kemiren (baca: ibu rumah tangga) 

mendapatkan keuntungan dengan membuatkan pesanan tumpeng untuk wisatawan. 

Untuk satu tumpeng, mereka mendapatkan 200.000,- sedangkan 50.000,- akan masuk 

kedalam kas Pokdarwis. Dengan membeli tumpeng seharga 250.000,- wisatawan 

sudah dapat menikmati nasi tumpeng dan lauk pecel pithik untuk 6 orang. Biaya 

untuk membuat satu tumpeng dapat menghabiskan dana sekitar 100.000,-, sehingga 

untuk satu tumpengnya para ibu rumah tangga  mendapat keuntungan 100.000,-. 
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Untuk sekali acara Ritual Tumpeng Sewu, tumpeng yang dipesan bisa mencapai 

sekitar 500 tumpeng. 

Selain memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat Desa 

Kemiren, adanya rekayasa budaya pada Ritual Tumpeng Sewu juga memberikan 

manfaat yang lain bagi masyarakat Desa Kemiren dimana dengan adanya pendapatan 

dari Ritual Tumpeng Sewu, pada akhirnya masyarakat menjadi lebih bersemangat 

dalam menjalankan Ritual Tumpeng Sewu. Dengan dijadikannya Tumpeng Sewu 

menjadi atraksi wisata, maka masyarakat menjadi lebih peduli terhadap Ritual 

Tumpeng Sewu. Picard dalam bukunya yang berjudul Pariwisata Budaya dan Budaya 

Pariwisata mengungkapkan bahwa keingintahuan wisatawan akan kebudayaan 

masyarakat, pada akhirnya akan memperkuat perhatian masyarakat atas budaya 

mereka, dan keuntungan dari pariwisata ikut juga membiayai pelaksanaan budaya 

mereka (Picard, 2006). 

 Ritual Tumpeng Sewu disusun dengan apik sehingga menarik minat 

wisatawan lebih banyak. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Kemiren telah sadar 

akan pentingnya wisatawan bagi keberlangsungan kebudayaan mereka, sehingga 

mereka berusaha menarik minat wisatawan lebih banyak. Dengan dijadikannya 

Tumpeng Sewu sebagai atraksi wisata, maka masyarakat Desa Kemiren juga berbaur 

dengan wisatawan, sehingga tercipta kedekatan masyarakat Desa Kemiren dengan 

wisatawan, hal tersebut sesuai dengan makna diadakannya Tumpeng Sewu, yaitu agar 

tidak putus tali persaudaraan. Sehingga dalam rekayasa budaya pada Ritual Tumpeng 
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Sewu ini, masyarakat Desa Kemiren mendapatkan peningkatan pendapatan sekaligus 

masih tetap bisa menjalankan Ritual yang turun-temurun telah dilakukan. Dengan 

adanya wisatawan, maka masyarakat Desa Kemiren akan mendapatkan keuntungan 

secara materi, yang pada akhirnya dengan materi tersebut mereka akan 

mengembangkan kebudayaannya, sehingga kebudayaan masyarakat Desa Kemiren 

akan semakin kuat dan terpelihara. 

Pengembangan wisata di beberapa daerah lain terbilang tidak berhasil, hal 

tersebut dapat dilihat dari penolakan masyarakat daerah tujuan wisata dengan adanya 

pariwisata. Ambil saja contoh, pengembangan pariwisata di candi ceto, dimana 

masyarakatnya merasa tereksploitasi oleh pemerintah daerah dan tercemarnya Ritual-

Ritual mereka dengan adanya wisatawan. Masyarakat disekitar Candi Ceto merasa 

bahwa mereka hanya dijdikan sebagai objek wisata dan pada akhirnya menolak 

kehadiwan pariwisata di desa mereka. Berbeda dengan masyarakat di Desa Kemiren 

yang sangat terbuka dengan pariwisata sehingga menyambut dengan baik kedatangan 

wistawan. Masyarakat Desa Kemiren tidak menentang adanya pariwisata di desa 

mereka, tidak pula merasa dengan adanya wisatawan akan mengurangi kuailtas ritual 

mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Kemiren dilibatkan dalam 

pengembangan pariwisata di desa mereka. Dengan dilibatkan dalam pengembangan  

pariwisata, maka masyarakat Desa Kemiren tidak merasa tereksploitasi ataupun 

merasa hanya menjadi objek wisata oleh para wisatawan yang datang, melainkan 

mereka akan menjadi subjek pariwisata. Mereka yang akan menjadi pelaku dan 
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penggerak pengembangan pariwisata di Desa Kemiren. Maka dari itu, pada 

pengembangan Ritual Tumpeng Sewu, masyarakat Desa Kemiren tidak merasa 

keberatan akan hadirnya pariwisata, justru mereka melakukan penngembangan itu 

untuk para wisatawan yang datang. Mereka melakukan pengembangan Ritual 

Tumpeng Sewu, agar wisatawan merasa nyaman dan berkenan datang kembali ke 

Desa Kemiren.  

Sebagai subjek pariwisata, maka masyarakat Desa Kemiren tidak begitu saja 

puas dengan pengembangan Ritual Tumpeng Sewu. Dengan keuntungan yang didapat 

dari hasil penjualan tumpeng, masyarakat Desa Kemiren akan lebih memperhatikan 

kebudayaan mereka, terlebih lagi mereka akan terus melakukan pengembangan-

pengembangan di desa mereka. Pengembangan-pengembangan tersebut dirasa perlu 

demi kenyamanandan kesenangan wisatawan, sehingga mereka mulai menata desa 

mereka agar wisatawan nyaman dan tinggal lama di desa mereka. dengan begitu, 

masyarakat Desa Kemiren akan mendapatkan keuntungan secara materi, yang 

nantinya akan dibuat untuk mengembangkan pariwisata di desa mereka. Pengadaan 

homestay, pembinaan masyarakat, hingga pengadaan event-event baru merupakan 

langkah masyarakat Desa Kemiren dalam menyambut kedatangan wisatawan.  

Agar wisatawan merasa nyaman berada di Desa Kemiren dan tinggal lebih 

lama di Desa Kemiren, maka masyarakat Desa Kemiren menyediakan fasilitas tempat 

tinggal atau homestay. Homestay ini dimaksudkan agar wisatawan yang datang ke 

Desa Kemiren dapat menginap dan menikmati pariwisata di Desa Kemiren dengan 
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leluasa. Namun, dalam perkembangannya, penyediaan homestay saja tidak cukup 

tanpa adanya perawatan dan pemeliharaan dalam homestay. Demi kenyamanan 

wisatawan, maka masyarakat desa mengikuti pembinaan yang diadakan oleh 

Pemerintah Desa dan juga Pokdarwis. Pembinaan tersebut meliputi prinsip yang 

dipegang ketika wisatawan datang, seperti kebersihan homestay baik kamrt tidur 

maupun kamar mandi, bersikap ramah kepada wisatawan, serta pembenahan desa 

agar lingkungan menjadi lebih bersih dan  lebih indah. Pembinaan tersebut ditujukan 

agar wisatawan betah berlama-lama di Desa Kemiren dan bahkan diharapkan dapat 

datang lagi di Desa Kemiren. 

Demikianlah, pada akhirnya kehadiran pariwisata dan wisatawan tidak hanya 

mendatangkan keuntungan secara materi akan tetapi juga dengan keuntungan tersebut 

dapat memperkuat kebudayaan dalam hal ini Ritual Tumpeng Sewu di mata 

masyarakat Desa Kemiren. Pengembangan Ritual Tumpeng Sewu yang ditujukan 

untuk memperkenalkan Tumpeng Sewu pada masyarakat luas, pada akhirnya 

memperkuat identitas masyarakat Desa Kemiren dimata Pemerintah Banyuwangi dan 

juga di mata wisatawan. Pengembangan-pengembangan yang dilakukan juga 

melahirkan pengembangan-pengembangan pariwisata yang lain di Desa Kemiren. 

5.3 Masyarakat Kemiren dan Budaya Pariwisata sebagai Bentuk Turistifikasi 

 Budaya pariwisata dapat diartikan sebagai sebuah proses meleburnya batas 

antara kebudayaan dengan pariwisata, ketika masyarakat tidak dapat melihat batas 

antara mana yang harus simpan dan mana yang harus dipertontonkan untuk 
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wisatawan, maka pada saat itu masyarakat mulai mengalami  apa yang dinamakan 

sebagai budaya pariwisata. Dalam bukunya, Picard menggambarkan bagaimana 

masyarakat Bali membentuk batas-batas antara mereka dengan para wisatawan, 

membuat pementasan khusus wisatawan disamping pementasan untuk Ritual, dan 

juga memperkuat lembaga-lembaga adat untuk menghindarkan mereka dari adanya 

budaya pariwisata. Dalam perkembangannya, masyarakat Bali mulai kabur akan 

batas-batas kebudayaan mereka dan kebudayaan wisatawan. Masyarakat Bali mulai 

menganggap pariwisata sebagai bagian dari diri mereka, sehingga mereka mulai 

terbuka dengan adanya wisatawan. Dengan adanya kekaburan tersebut, dan juga 

penerimaan masyarakat Bali pada rekayasa budaya yang mereka buat menjadi budaya 

asli mereka, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat Bali mulai mengarah ke dalam 

Budaya Pariwisata.  

 Rekayasa budaya melalui pengembangan-pengembangan pada ritual adat 

juga dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiren. Dalam hal ini, masyarakat Desa 

Kemiren melakukan pengembangan-pengembangan terkait dengan Ritual Tumpeng 

Sewu. Masyarakat Desa Kemiren melakukan pengembangan-pengembangan tersebut 

dengan tujuan agar dapat menarik minat wisatawan agar berkunjung dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kemiren. Namun, dalam 

perkembangannya, selain mendapatkan peningkatan pendapatan, masyarakat Desa 

Kemiren juga memperkuat kebudayaan mereka baik di mata wisatawan, Pemerintah 

ba nyuwangi, ataupun masyarakat Desa Kemiren sendiri.  
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Ritual Tumpeng Sewu oleh masyarakat Desa Kemiren dikemas dengan 

sentuhan-sentuhan yang sedemikian rupa sehingga dapat terlihat menarik dimata 

wisatawan. Salah satu contohnya adalah dengan penambahan tradisi “mepe kasur” 

pada hari dilaksanakannya Ritual Tumpeng Sewu. Penambahan kegiatan tersebut di 

tujukan agar wisatawan tidak merasa bosan ketika berkunjung ke Desa Kemiren 

sembari menunggu waktu Ritual Tumpeng Sewu dilaksanakan. Masyarakat dengan 

sadar melakukan perubahan tersebut, dan kemudian menjalankannya selama 

bertahun-tahun sehingga pada perkembangannya masyarakat Desa Kemiren terbiasa 

dalam menjalankan perubahan tersebut, dan menganggap perubahan tersebut 

merupakan bagian dari kebiasaan mereka dalam menjalankan tradisi Ritual Tumpeng 

Sewu. 

Sebelum dilaksanakan Ritual Tumpeng Sewu, beberapa minggu sebelumnya 

masyarakat Desa Kemiren melakukan kegiatan promosi-promosi baik secara offline 

seperti pembuatan poster-poster  maupun online melalui akun media sosial. Kegiatan 

promosi ini bertujuan agar masyarakat luas mengetahui dengan adanya Ritual 

Tumpeng Sewu di Desa Kemiren. Kegitan promosi yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Kemiren ini sebelumnya tidak pernah dilakukan ketika Ritual Tumpeng Sewu 

belum menjadi sebuah atraksi wisata, namun setelah Ritual Tumpeng Sewu menjadi 

agenda wisata, maka masyarakat Desa Kemiren mengadakan promosi sebagai suatu 

upaya dalam menarik minat wisatawan. Saat ini, kegiatan promosi tersebut sudah 

menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Kemiren, sebelum pelaksanaan Ritual 
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Tumpeng Sewu mereka mulai melakukan promosi-promosi, hal ini dikarenakan 

mereka merasa menjadi pelaku dalam pariwisata didesa mereka. Tidak hanya 

menjelang Ritual Tumpeng Sewu saja, pada kegiatan-kegiatan lain juga masyarakat 

Desa Kemiren mulai aktif dalam mempromosikan desa mereka. 

Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiren 

melalui berbagai event-event seperti ngopi sepuluh ewu, pasar jajanan osing, dan 

upacara-upacara seperti Ider Bumi dan Tumpeng Sewu, pada akhirnya membawa 

perubahan terhadap masyarakat Desa Kemiren. Masyarakat Desa Kemiren mulai 

berpikir bahwa pariwisata merupakan peluang yang bagus untuk mendapatkan 

penghasilan yang cukup, sehingga mereka membuka pengembangan-pengembangan 

wisata yang lain. Jika dulunya masyarakat Desa Kemiren sudah puas dengan Ritual 

Tumpeng Sewu yang dihadiri oleh masyarakat Desa Kemiren saja, saat ini justru 

mengharapkan kedatangan wisatawan sehingga dapat menambah pendapatan mereka. 

Hal ini diungkapkan oleh Pak Eko selaku sekertaris desa : 

“tapi ini kan saya mengawali, harapannya nanti kedepannya ya 

bebas lah siapa saja boleh pesan. Nah untuk yang terakhir kemarin 

bukan saya yang panitianya, tapi saya sudah mengarahkan, 

panitianya bukan perangkat desa, dan ternyata dia nggak mau jual 

tumpeng. Imagenya katanya nanti jelek, yasudah menurut dia 

imagenya jelek. Menurut saya, dia saja yang tida mau berfikir, 

tidak mau kreatif . kata masyarakat, kok ga adol – adol tumpeng, 

benere entuk duwek aku. Bikin tumpeng, biayanya seratus cukup, 

yang seratus buat dia sendiri. Kadang yang seratus juga buat biaya 

tumpeng yang untuk sendiri, kan masyarakat jadi nggak keluar 

biaya(Wawancara, 22-01-2018)”.  
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Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kemiren tidak 

menolak perubahan yang ada, dan justru mendukung dengan adanya perubahan 

tersebut hal ini dikarenakan masyarakat Desa Kemiren telah meyakini dan 

menjalankan pengembangan tersebut sebagai bagian dari dirinya dimana dalam setiap 

tindakannya masyarakat Desa Kemiren mempertimbangkan keberadaan wisatawan di 

desa mereka. Terbentuknya kebiasaan-kebiasaan baru terkait dengan pelaksanaan 

Ritual Tumpeng Sewu juga merupakan salah satu hasil dari adanya pengembangan 

Ritual Tumpeng Sewu. Pengembangan-pengembanngan yang pada awalnya 

dilaksanakan dengan sadar untuk menarik wisatawan, untuk kemudian dilaksanakan 

selama bertahun-tahun dan dihayati oleh masyarakat Desa Kemiren sehingga pada 

akhirnya pengembangan tersebut berubah menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat 

Desa Kemiren. Ketika pengembangan Ritual Tumpeng Sewu yang dilakukan secara 

sadar dengan tujuan tertentu berubah menjadi sebuah kebiasaan yang diakui oleh 

masyarakat Desa Kemiren sebagai salah satu kebudayaan mereka, maka saat itu 

sebuah budaya pariwisata tercipta di Desa Kemiren. 

Budaya pariwisata disamping terlihat dalam Ritual Tumpeng Sewu, juga 

mulai tercermin dalam tindakan-tindakan masyarakat Desa Kemiren maupun 

Pemerintah Desa Kemiren, misalnya untuk memberikan citra terbuka kepada 

wisatawan dan agar wisatawan merasa nyaman berada di Desa Kemiren  maka 

masyarakat bersikap ramah dan manis terhadap pengunjung yang datang ke Desa 

mereka. Para pemilik homestay juga menjaga homestay mereka agar terlihat bersih 
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dan nyaman untuk wisatawan, kebersihan kamar mandi, kamar tidur, makanan yang 

disajikan serta pelayanan yang ramah merupakan fokus utama pemilik homestay 

untuk menjaga homestay mereka. Tindakan masyarakat Desa Kemiren tersebut 

bertujuan agar wisatawan yang datang ke Desa Kemiren mendapatkan sambutan yang 

baik dan menjadi nyaman untuk berwisata di Desa Kemiren. Tindakan tersebut juga 

dapat diartikan sebagai upaya masyarakat Desa Kemiren dalam membentuk citra desa 

wisata yang baik di mata wisatawan. 

Pemerintah Desa Kemiren dalam tindakannya juga mencerminkan budaya 

pariwisat, hal ini dapat dilihat pada pembangunan Kantor Desa Kemiren yang 

memakai bentuk rumah adat Desa Kemiren. Pada awalnya Kantor Desa Kemiren 

sama dengan kantor-kantor desa lainnya dan tidak memiliki bangunan khusus, namun 

saat ini setelah para wisatawan sudah mulai banyak berkunjung ke Desa Kemiren 

maka dibangunlah kantor desa baru yang bentuk bangunannya mengambil bentuk 

rumah adat using.  Pembangunan kembali kantor desa tersebut tidak lain adalah 

upaya pemerintah desa untuk lebih mengenalkan kebudayaan masyarakat Desa 

Kemiren terhadap para wisatawan. Dalam perencanaan kedepannya, Pemerintah Desa 

Kemiren juga akan merombak rumah penduduk yang berada di pinggir jalan utama 

Desa Kemiren menjadi rumah adat, sehingga jika wisatawan datang ke Desa 

Kemiren, maka akan melihat rumah-rumah adat yang berjejeran di pinggir jalan 

utama Desa Kemiren. 
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Selain melakukan pembangunan-pembangunan terkait dengan pariwisata, 

pemerintah desa juga melakukan pembinaan-pembinaan terhadap ibu-ibu pemilik 

homestay. Ibu-ibu pemilik homestay tersebut diberi pengarahan bagaimana cara 

untuk bersikap ketika ada wisatawan yangn menginap di homestay mereka. Para ibu-

ibu juga dihimbau agar menjaga kebersihan homestay mereka, sehingga wisatawan 

akan merasa nyaman untuk menginap. Pelayanan yang ramah juga ditekankan dalam 

pembinaan ini, dimana pemilik homestay harus melayani wisatawan dengan ramah 

dan sopan. Pelayanan yang baik, sikap yang ramah, kebersihan serta makanan yang 

lezat merupakan daya tarik utama bagi wisatawan agar tinggal lebih lama di Desa 

Kemiren disamping keindahan budaya yang ditawarkan. 

Keindahan lingkungan juga menjadi perhatian Pemerintah Desa dalam 

mengelola pariwisata di Desa Kemiren. Dengan menciptakan lingkungan yang asri 

dan indah, Pemerintah Desa Kemiren berharap mampu memuaskan mata wisatawan 

yang datang di Desa Kemiren. Tindakan Pemerintah Desa dalam membanngun 

lingkungan yang indah adalah dengan menghimbau masyarakat agar membuat taman-

taman kecil di halaman rumah mereka, selain itu pemerintah desa juga merencanakan 

penanaman tanaman serupa di sepanjang jalan utama Desa Kemiren. Keindahan 

lingkungan dan perlakuan ramah dari para penduduknya, membuat Desa Kemiren 

menjadi daerah tujuan wisata yang tidak mudah dilupakan oleh wisatawan. 

Harapannya dengan begitu, wisatawan akan kembali berwisata lagi di Desa Kemiren.  
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Seperti yang diungkapkan oleh Picard dimana sebuah budaya tidak cukup 

hanya menjadi sebuah pariwisata budaya, tetapi dalam batas tertentu suatu 

kebudayaan menjadi budaya pariwisata. Artinya, masyarakat Desa Kemiren tidak 

hanya mengembangkan budaya yang ada, akan tetapi pengembangan itu perlu juga 

dijalankan dan dihayati sehingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa 

Kemiren. Dengan cara tersebut masyarakat Desa Kemiren akan semakin memperkuat 

kebudayaan mereka sekaligus mendapatkan keuntungan daripadanya. 

1.4 Rekayasa Budaya Masyarakat Desa Kemiren dalam Konteks Sosiologis: 

Sebuah Diskusi Teoritis 

 

 Turistifikasi menurut Picard (2006) menekankan dua hal penting yaitu 

rekayasa budaya dan juga keuntungan. Rekayasa budaya disini yang dimaksud oleh 

Picard adalah dengan melakukan tindakan mengembangkan dan menyesuaikan 

sebuah kebudayaan dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan sehingga 

didapatkan keuntungan daripadanya. Tindakan rekayasa budaya ini juga dilakukan 

oleh masyarakat Desa Kemiren pada Ritual Tumpeng Sewu. Masyarakat Desa 

kemiren dengan sadar melakukan pengembangan-pengembangan terkait dengan 

Ritual Tumpeng Sewu agar menjadi lebih menarik dimata wisatawan.  

Semakin baiknya kualitas tumpeng yang digunakan untuk Ritual Tumpeng 

Sewu, adanya penjualan-penjualan tumpeng, pemakaian baju yang seragam, dan 

adanya pemadatan acara pada Ritual Tumpeng Sewu merupakan beberapa bentuk 

pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiren. Selain melakukan 
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pengembangan, masyarakat Desa Kemiren juga melakukan promosi-promosi guna 

lebih mengenalkan kebudayaan Desa Kemiren pada masyarakat luas. Dari hasil 

pengembangan tersebut, masyarakat Desa Kemiren mendapatkan peningkatan 

pendapatan yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat Desa Kemiren. 

Pada pengembangan-pengembangan yang dilakukan secara sadar tersebut, 

dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kemiren sedikit demi sedikit mulai mengalami 

perubahan, mulai dari tindakan-tindakan yang dilakukan hingga memiliki cara 

berpikir yang berbeda dari sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pikir 

masyarakat yang menjadi lebih realistis, seperti melakukan penjualan tumpeng yang 

sebelumnya diberikan secara gratis untuk wisatawan. masyarakat Desa Kemiren 

menyedari bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil rekayasa budaya 

yang mereka buat. Jika sebelumnya, masyarakat Desa Kemiren melihat wisatawan 

sebagai orang asing yang datang untuk mellihat-lihat desa mereka, saat ini 

masyarakat melihat wisatawan sebagai seorang tamu yang harus diperlakukan dengan 

baik dan dijamu dengan pantas, agar kedepannya tamu tersebut datang lagi ke Desa 

Kemiren. Hal tersebut tercermin dalam tindakan masyarakat Desa Kemiren ketika 

menyambut wisatawan, kalau dahulu masyarakat Desa Kemiren tidak perlu 

membersihkan rumah mereka ataupun membenahi halaman rumah mereka ketika ada 

wisatawan yang datang, saat ini masyarakat desa Kemiren harus rajin-rajin 

membersihkan rumah mereka, terutama  kamar mandi dan tempat tidur, agar ketika 

wisatawan berkunjung, mereka merasa nyaman dan senang. Kalau dahulu masyarakat 
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Desa Kemiren menyambut wisatawan dengan seadanya, saat ini masyarakat Desa 

Kemiren mulai memantaskan apa-apa yang bisa dan tidak bisa diberikan pada 

wisatawan, hal tersebut dikarenakan masyarakat desa Kemiren sudah mulai 

menyadari keberadaan wisatawan dan pariwisata sebagai sesuatu yang melekat pada 

diri mereka. 

Masyarakat Desa Kemiren lambat laun mulai mengalami pergeseran pola 

pikir, ketika dulu masyarakat Desa Kemiren sudah cukup senang dengan kedatangan 

wisatawan di Desa mereka, tanpa mengaharapkan sesuatu dibaliknya, akan tetapi 

ketika masyarakat Desa Kemiren sudah mendapatkan keuntungan dari hasil rekayasa 

budaya yang dilakukan, yaitu berupa peningkatan pendapatan, maka masyarakat 

mulai melihat wisatawan  dan pariwisata sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan 

keuntungan materi. Hal tersebut menjadi masuk akal, ketika masyarakat Desa 

Kemiren pada awalnya hanya bekerja sebagai petani dan pendapatan utama mereka 

hanya dari hasil pertanian, akan tetapi setelah adanya rekayasa budaya yang berujung 

pada banyaknya wisatawan yang datang, maka masyarakat Desa Kemiren memiliki 

pendapatan tambahan disamping menunggu hasil panen. Masyarakat Desa Kemiren 

mulai memahami bahwa kebudayaan yang mereka miliki ternyata mampu menarik 

wisatawan yang dapat memberikan mereka keuntungan secara materi. Namun selain 

memberikan keuntungan secara materi, masyarakat Desa Kemiren sekaligus juga 

dapat menjaga kebudayaan mereka, karena dengan adanya keuntungan yang didapat, 

maka mereka akan semakin menjaga dan memelihara kebudayaan mereka dengan 
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tujuan agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan oleh Noronha dalam buku Ptana (2005) : 

“Industri pariwisata tidak mencabut keterikatan manusiaBali 

terhadap organisasi tradisional, dimana budaya Bali berakar. 

Bahkan pariwisata dapat memperkuat budaya melalui aliran 

ekonomi yang dibawa pariwisata, yang disalurkan kepada lembaga 

tradisional oleh pelaku pariwisata”. 

Adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, maka 

masyarakat Desa Kemiren mulai melihat peluang-peluang lain seperti 

mengembangakan pariwisata-pariwisata baru di Desa Kemiren, seperti pengadaan 

event tradisi ngopi sepuluh ewu dan pasar jajan osing. Lambat laun, maka pola 

berpikir masyaraat Desa Kemiren akan semakin berubah, masyarakat desa Kemiren 

menjadi lebih berfokus pada pengmbangan pariwisata di Desa Kemiren seperti mulai 

membangun homestay yang layak untuk wisatawan, membangun citra desa wisata 

yang baik di mata wisatawan dengan cara bertigkah laku yang baik, sopan, dan ramah 

pada wisatawan. segala tindak tanduk masyarakat Desa Kemiren saat ini telah 

mengarah pada budaya pariwisata, dimana masyarakat Desa Kemiren dalam segala 

tindakannya selalu berorientasi pada pariwisata. Kegiatan pariwisata telah menjadi 

bagian dari diri masyarakat Desa Kemiren.  
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Rekayasa budayayang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiren tidak 

menghilangkan kebudayaan mereka akan tetapi justru memperkuat kebudayaan 

mereka. Masyarakat Desa Kemiren melestarikan kebudayaan mereka tidak dalam hal 

yang statis, akan tetapi lebih pada dinamis, hal ini dikarenkan kebudayaan sendiri 

bukanlah hal yang statis dan masih terus berproses. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan berikut : 

“ the elements of culture are subject to continuous social 

reconstruction (Samuel dalam Ptana, 2005)” 

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan, bahwa masyarakat Desa Kemiren 

adar bahwa mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang mulai berubah 

sementara disisi lain masyarakat Desa Kemiren juga menyadari bahwa mereka harus 

menjaga kelangsungan kebudayaan mereka. 

 Perekayasaan budaya tidak hanya mengubah masyarakat Desa Kemiren secara 

fisik saja, akan tetapi juga mulai berpengaruh pada perubahan pola berpikir mereka.  

Rekayasa budaya yang pada awalnya dilakukan secara sadar oleh masyarakat Desa 

Kemiren, lambat-laun dihayati sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari diri mereka. 

Jika dahulu masyarakat melakukan rekayasa budaya untuk wisatawan, maka saat ini 

rekayasa budaya tersebut telah melekat kedalam diri masyarakat Desa Kemiren, dan 

sudah menjadi kebiasaan mereka sehingga mereka menjadi tidak sadar lagi bahwa 

mereka melakukan rekayasa budaya.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pariwisata budaya merupakan 

pariwisata yang menjadikan kebudayaan suatu daerah sebagai daya tarik utamanya. 

Dikarenakan budaya mereka menjadi daya tarik utama, maka pengembangan 

pariwisata yang dilakukan tidak boleh menghilangkan kebudayaan yang mereka jual. 

Pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, hal ini 

dikarenakan jika tidak dilakukan dengan hati-hati, maka kemungkinan besar 

masyarakat akan menolak pengembangan pariwisata tersebut. Penolakan tersebut 

terkait dengan ketakutan masyarakat akan hilangnya nilai-nilai kesakralan pada adat-

istiadat mereka, dan tidak adanya keuntungan yang didapat sehingga masyarakat 

hanya  akan merasa menjadi objek dari adanya pariwisata di desa mereka.  

Masyarakat Desa Kemiren juga tidak luput dari peraturan ini, dimana masyarakat 

Desa Kemiren dituntut untuk mengembangakan pariwisatanya, namun disisi lain 

juga dituntut agar tidak kehilangan kebudayaannya. Dalam mengembangkan potensi 

pariwisata budaya di Desa Kemiren, maka masyarakat Desa Kemiren melakukan 

tindakan turistifikasi yang terwujud dalam tiga aspek, yaitu :  

Pertama, aspek pada produk pariwisata. Pengembangan pada produk wisata ini 

dapat dilihat dari adanya penjualan tumpeng-tumpeng pada Ritual Tumpeng Sewu. 

Tumpeng-tumpeng yang dijual juga memiliki pengembangan jika dibandingkan 

dengan pembuatan tumpeng sebelum adanya wisatawan. tumpeng yang di pesan 
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oleh wisatawan memiliki lauk-pauk yang beraneka warna, yaitu pecel pihik sebagai 

menu utama, dan sayur-mayur serta tahu-tempe goring sebagai lauk tambahan, untuk 

pelengkap tumpeng masyarakat Desa Kemiren menambahkan kerupuk. Jika 

dibandingkan dengan tumpeng dahulu, maka tumpeng untuk wisatawan lebih 

bervariasi, sebelum ada pesanan dari wisatawan lauk untuk tumpeng pada Ritual 

Tumpeng Sewu hanya pecel pithik saja.  

Kedua yaitu aspek dalam hal tindakan. Untuk menarik wisatawan maka 

masyarakat desa melakukan pengembangan terkait dengan tindakan mereka, dimana 

masyarakat Desa Kemiren mulai menyamakan pemakaian baju adat pada saat 

pengadaan Ritual Tumpeng Sewu ataupun ritual yang lain. Pemakaian baju adat juga 

dilakukan pada tamu-tamu undangan dan wisatawan sehingga wisatawan akan 

merasa menjadi bagian dari masyarakat Desa Kemiren  dan bisa datang kembali ke 

Desa Kemiren. Pengembangan yang lain dalam hal tindakan adalah adanya 

penambahan acara pada Ritual Tumpeng Sewu seperti adanya tradisi mepe kasur 

pada pagi hari, ataupun penggantian api menjadi api “blue fire” pada penyalaan 

obor agar dapat lebih menarik wisatawan. Pemberian tempat duduk khusus untuk 

tamu undangan juga merupakan pengembangan terkait dengan tindakan masyarakat 

Desa Kemiren dlam menghadapi wisatawan yang datang ke Desa mereka. 

Ketiga meliputi aspek dalam hal pemikiran, dimana dengan adanya wisatawan 

maka masyarakat Desa Kemiren memiliki pengembangan dalam pemikiran mereka. 

Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pertimbangan-pertimbangan masyarakat Desa 

Kemiren pada saat pembuatan Tumpeng Sewu. Jika dahulu, ketika Tumpeng Sewu 
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belum menjadi atraksi wisata, masyarakat bisa dengan sesuka hati memilih bahan 

untuk pembuatan tumpeng, besar kecilnya ayam, bagus tidaknya beras, tidak 

menjadi pertimbangan mereka, hal ini dikarenakan tumpeng tersebut nantinya akan 

dimakan oleh masyarakat Desa Kemiren sendiri. Namun, ketika wisatawan mulai 

datang dan memesan tumpeng pada masyarakat Desa Kemiren, maka terdapat 

pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan seprti memilih ayam harus yang bagus 

dan besar dan beras yang dipilih harulah kkuallitasnya  yang baik, hal ini 

dikarenakan masyarakat des Kemiren memikirkan keberadaan wisatawan dan 

mengakui keberadaaan wisatawan sebagai sesuatu yang dapat memberikan 

keuntungan pada mereka. Sehingga segala tindakan mereka pada akhirnya akan 

mempertimbangkan keberadaan wisatawan.  

Turistifikasi melalui rekayasa budaya dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiren 

untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapat bisa berupa keuntungan 

materi dan keuntungan nilai, dari hasil penjualan tumpeng, maka masyarakat Desa 

Kemiren mendapatkan peningkatan pendapatan, hal ini dikarenakan dari satu 

tumpeng masyarakat Kemiren bisa mendapatkan keuntungan sampai seratus ribu 

rupiah. Masyarakat yang terlibat dalam Tumpeng Sewu, seperti kepanitiaan dan 

keamanan juga mendapatkan keuntungan materi yang diberikan oleh pihak 

Pokdarwis. Keuntungan nilai dapat dilihat dari semakin terpeliharanya kebudayaan 

masyarakat Desa Kemiren khususnya Ritual Tumpeng Sewu. Keberadaan wisatawan 

membuat masyarakat Kemiren lebih memperhatikan kebudayaan mereka, 

keuntungan yang didapat dari Ritual Tumpeng Sewu juga digunakan untuk lebih 
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mengembangan kebudayaan mereka. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, 

maka semakin mengukuhkan keberadaan Ritual Tumpeng Sewu di tangan-tangan 

masyarakat Desa Kemiren. 

Keuntungan yang lain adalah terciptanya pengembangan-pengembangan wisata 

yang lain di Desa Kemiren, hal ini dikarenakan masyarakat Desa Kemiren tidak 

merasa dijadikan sebagai objek melainkan sebagai subjek dari adanya 

pengembangan pariwisata di Desa Kemiren. Dengan menjadi subjek pariwisata, 

maka masyarakat Desa Kemiren akan lebih semangat dalam mengembangan otensi 

pariwisata di desa mereka. Salah satu contohnya adalah pembangunan homestay-

homestay dan pengadaan paket-paket wisata yang lain sepertti ngopi sepuluh ewu. 

Pengembangan tersebut tidak lain adalah usaha masyarakat Desa Kemiren dalam 

menyambut pariwisata dan wisatawan yang datang ke desa mereka.  

Turistifikasi merupakan tindakan-tindakan yang secara sadar dilakukan oleh 

masyarakat untuk mendapatkan keuntungan, yang pada akhirnya menjadi budaya 

dan membuat masyarakat tidak lagi sadar dalam melakukan tidakan itu, tindakan 

tersebut telah melebur dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Masyarakat 

Desa Kemiren pada awalnya, secara sadar melakukan rekayasa budaya pada Ritual 

Tumpeng Sewu. Ritual Tumpeng Sewu disusun sedemikian rupa untuk menarik 

wisatawan. Tindakan merekayasa budaya tersebut pada akhirnya dijalankan 

bertahun-tahun hingga akhirnya menjadi kebiasaan pada tingkah laku masyarakat 

Desa Kemiren dalam menjalankan Ritual Tumpeng Sewu. 
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Saat ini, pariwisata dan wisatawan sudah menjadi bagian dari dalam diri 

masyarakat Desa Kemiren, hal ini terlihat dari tanggapan masyaraat Desa Kemiren 

yang cukup senang dengan adanya wisatawan didesa mereka. Masyarakat Desa 

Kemiren telah meyakini dan menjalankan pengembangan terkait dengan budaya 

mereka sebagai bagian dari dirinya dimana dan dalam setiap tindakannya masyarakat 

Desa Kemiren mempertimbangkan keberadaan wisatawan di desa mereka. 

Masyarakat Desa Kemiren tidak hanya mengembangkan budaya yang ada, akan tetapi 

pengembangan itu perlu juga dijalankan dan di hayati sehingga menjadi bagian dari 

kehidupan masyarakat Desa Kemiren. Dengan cara tersebut masyarakat Desa 

Kemiren akan semakin memperkuat kebudayaan mereka sekaligus meningkatkan 

pendapatan mereka.  

1.2 Saran 

Pengerjaan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti, 

bagi masyarakat Desa Kemiren, dan juga bagi penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, 

agar penelitian ini memberikan manfaat sebagaimana semestinya, peneliti berupaya 

memberikan saran: 

1.2.1 Saran Praktis 

1. Beberapa pihak yang terkait dengan Ritual Tumpeng Sewu lebih baik 

untuk melakukan pencatatan, dan pengadministrasian tentang 

pelaksanaan dan pemanfaatan potensi masyarakat agar tidak terjadi 

miskomunikasi dengan masyarakat Desa Kemiren. Salah satu 
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contohnya, Pihak Pokdarwis perlu membuat catatan-catatan atau 

pembukuan terkait dengan keberadaan wisatawan di homestay Desa 

Kemiren. Dengan adanya pembukuan atau catatan mengenai siapa saja 

yang telah mendapatkan tamu menginap, maka pembagian tamu yang 

menginap akan menjadi rata di semua homestay, sehingga tidak ada 

homestay yang tidak mendapatkan tamu. Pencatatan dan pembukuan 

juga dapat mengurangi miskomunikasi atara pihak Pokdarwis dengan 

pihak pemilik homestay 

2. Pihak lembaga adat perlu membuat dokumen-dokumen terkait dengan 

adat istiadat yang ada di desa mereka. hal ini dikarenakan, lembaga 

adat tidak memiliki dokumen tertulis dan hanya berpatokan pada 

ingatan mereka terait dengan adat-istiadat di Desa Kemiren. 

Keberadaan dokumen-dokumen tertulis tersebut dapat memperkuat 

informasi-informasi tetua adat ketika mereka menyampaikan materi-

materi pada saat berbincang-bincang dengan wisatawan yang datang. 

1.2.2 Saran bagi Peneliti dan Penelitian selanjutnya 

1. Penelitian mengenai turistifikasi pada tradisi bersih desa di Desa Kemiren 

dapat dilanjutkan kembali dengan penlitian mengenai dampak-dampak 

yang timbul dengan adanya turistifikasi di Desa Kemiren. 
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