
BAB III 

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BUNGA MAYANG DAN 

BENTUK - BENTUK PERAYAAN HARI BESAR AGAMA ISLAM 

DAN AGAMA KONG HU CHU 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Bunga Mayang 
 
1. Letak Geografis 

Kecamatan Bunga Mayang terletak di Kabupaten Lampung Utara Dan 

menjadi salah satu daerah pusat perekonomian di Kabupaten Lampung Utara. 

Karena letaknya yang tarategis, sehingga banyak terdapat tokok-toko/grosir yang 

dijadikan tempat untuk menjual barang-barang yang bernilai ekonomi. Mulai dari 

kebutuhan pokok sampai kebutuhan-kebutuhan laiannya dalam rumah tangga, 

kantor dan industri. 

Kecamatan Bunga Mayang terletak di salah satu daerah pusat 

perekonomian, maka sebagian besar masyarakatnya adalah pelaku bisnis di daerah 

tersebut. Apalagi di Kecamatan Bunga Mayang didomonasi warga keturunan 

Tionghoa yang terkenal dengan kepandainnya menjalankan dunia bisnis seperti 

yang ada di daerah tersebut. Di Kecamatan Bunga Mayang dipimpin oleh seorang 

camat dan dibantu oleh sejumlah staf-stafnya.  

Adapun struktur Pemerintahan Kecamatan Bunga Mayang; 

a. Struktur Pemeritahan 

Camat  : Agus Witanto, S.Sos. 

Sekertaris : Amat Suparno 

Bendahara : Marsiati, SE. 



Staf-staf : Herry Mochtar 

Sudarti 

Mulyadi 

Haryanto 

Dadiono 

1. Keadaan Budaya, Keagamaan, Ekonomi dan Pendidikan 
 

a. Keadaan Budaya 

Budaya yang ada di Kecamatan Bunga Mayang sangat kompleks,karena 

banyaknya penganut agama yang ada. Karena di Kecamatan Bunga Mayang  

didominasi oleh Tionghoa, maka kebudayaan di kelurahantersebut tidak jauh dari 

agam yang dianut oleh warga Tionghoa. Selain itu penganut agama yang lain juga 

menambah banyak kebudayaan di Kecamatan Bungan mayang, contohnya umat 

Islam. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Bunga Mayang adalah 

sebagai berikut: 

1) Pengajian yang diadakan di Masjid An-Nur yang dilakukan umat Islam 

setiap malam jumat kliwon. 

2) Pembagian sedekah pada peringatan hari sosial yang dilakukan umat 

Tionghoa setiap tanggal 24 setiap bulan. 

3) Arisan warga yang dilakukan setiap minggu ke-2 setiap bulan baik tingkat 

RT atau RW. 

b. Keagamaan 
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Di Kecamatan Bunga Mayang jumlah penganut agama Islam, Katolik,dan 

Budha saling berimbang. Hal ini dapat dilihat dari data berikut ini; 

1. Islam   : 1. 748 orang 

2. Kristen   : 321 orang 

3. Katholik  :325 orang 

4. Khong Hu Chu : 1.254 orang 

5. Hindu dan Budha : 1321 Orang 

Dengan berimbangnya penganut agama yang ada, membuat aktifitas 

keagamaan sangat padat dan komplek oleh masing-masing penganutnya. 

c. Ekonomi 

Kecamatan Bunga Mayang merupakan daerah perekonomian. Oleh karena 

itu di kelurahan tersebut banyak terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti 

pertokoan, grosir dan industri kecil. Sehingga mempengaruhi kehidupan 

berekonomi penduduk di Kecamatan Bunga Mayang. Hal ini dapat dilihat dari 

data penduduk menurut mata pencahariannya: 

1. Karyawan : 2.832 orang 

2. Wiraswasta : 76 orang 

3. Pertukangan : 49 orang 

4. Pensiunan : 13 orang 

5.  Jasa  : 59 orang1 

1Hasil wawancara denga Bapa Mulyadi Sebagai Perangkat Kecamatan Bunga Mayang 
pada tanggal 10 Desember 2016. 
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Masyarakat Bunga Mayang disokong oleh ekonomi yang baik, maka 

banyak dari penduduknya yang mengenyam pendidikan yang memadai. Hal ini 

dapat dilihat dari data berikut ini: 

a. Perguruan Tinggi : 149  orang 

b. Tamat Akademi : 59  orang 

c. Tamat SLTA  : 1.225  orang 

d. Tamat SLTP  : 190  orang 

e. Tamat SD  : 1380  orang 

f. Belum Tamat SD : 386  orang 

g. Tidak Tamat SD : 101  orang 

h. Tidak Sekolah  : 23  orang 

A. Perayaan-Perayaan Hari Besar Agama Islam dan Agama Kong hu chu 
diKecamatan Bunga Mayang 
 

a. Perayaan Tahun Baru Hijriyah di Kecamatan Bunga Mayang 

Menurut Tokoh Agama Bapak Samsudin dalam rangkah memperingati 

tahun baru hijriyah menggelar kegiatan Istigasah. Istigasah dilantungkan untuk 

memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Dalam istigasah itu, masyarakat 

Kecamatan Bunga Mayang berusaha merenungi tindakan serta bersyukur atas 

nikmat yang dikaruniai Allah. Semoga membawa berkah bagi kemaslahatan 

umat.2 

Bapak Samsudin juga mengatakan, dalam kegiatan istigasah itu, turut 

dipanjatkan doa semoga Kecamatan Bunga Mayang terhindar dari bencana alam, 

2  Hasil wawancara dengan Bapak Samsudin, selaku tokoh agama di Kecamatan Bunga 
Mayang, pada Tanggal, 3 Januari 2017 
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dan tetap rukun sesama warga non muslim. Istigasah tersebut juga dihadiri 

berbagai umat beragama Khususnya umat Khong Hu Chu. Pada momentum tahun 

baru Hijriyah pihaknya mengharapkan umat Islam mampu menjadi lokomotif 

pembangunan disetiap daerahnya masing-masing. Tentunya mulai berkontribusi 

nyata di lingkungan masyarakat. 

Tradisi ini dilakukan setiap tahun, bertepatan dengan tahun baru hijriyah, 

mereka menjalani tradisi itu untuk tolak balak terutama dalam setahun kedepan. 

Selain itu juga untuk melestarikan budaya nenek moyang yang turun menurun. 

“Bagi masyarakat Kecamatan Bunga Mayang, tahun baru hijriyah  

diyakini sebagai malam penuh berkah, dan itu sebabnya, setiap menyambut tahun 

baru sebelumnya memperingati dengan berdoa melalui istigasah bersama  dengan 

membawa berkat berupa tumpeng dan hasil bumi  dan berbagai jenis makanan 

lainnya yang akan di bagikan masyarakat luas”. 

Ahmat mengemukakan, pada 10 muharram kali ini, warga Kecamatan 

Bunga Mayang juga memberikan santunan kepada anak yatim. buat saya tahun 

baru hijriyah merupakan lebaran bagi anak yatim, karena pada momentum ini 

kami bisa berbagi dengan mereka.3 Santunan tersebut diberikan sebagai bantuan 

anak yatim agar mampu menutupi kebutuhan sehari-hari terutama pangan dan 

pendidikan. 

Pada dasarnya semua bulan memiliki keutamaan, yang mana satu dari 

pada bulan yang lainnya memiliki keunggulan masing-masing. Seperti keutamaan 

3 Hasil wawancara bapak Ahmat selaku warga masyarakat kecamatan bunga mayang, 
pada tanggal 3 Januari 2017 
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pada bulan ramadhan. Bulan ini adalah bulan yang suci yang mana bulan ini 

mempunyai banyak keutamaan dan keberkahan di dalamnya. Terutama dalam 

melaksanakan ibadah-ibadah. Di dalam bulan tersebut kita dianjurkan untuk 

berpuasa dan melaksanakan banyak amalan-amalan sunnah lainnya, dan akan 

mendapat ganjaran yang berlimpah. Kemudian keutamaan bulan lainnya terdapat 

pada keempat bulan, yang mana Allah dan Rasul-Nya telah menyebutnya sebagai 

bulan Haram (asyhur al-hurum). Dimana bulan-bulan ini mempunyai beberapa 

keutamaan yang besar. Yang mana bulan-bulan haram ini terdiri atas bulan 

muharram, rajab, dzulqa’dah dan dzulhijjah. Bulan haram merupakan bulan yang 

mulia dan yang di agungkan olehAllah Swt., yang mana telah dijelaskan dalam 

firman Allah:  

ِئَد َوَلءَامَِّني ٱلَبيَتٱَحلرَاَم  ِئَر ٱللَِّه َوَال ٱلشَّهَرٱَحلرَاَم َوَال ٱهلَدَي َوَال ٱلَقلَٰ يََٰأيـَُّهاٱلَِّذيَن ءَاَمُنواْ َال حتُِلُّواْ َشعَٰ

نا مَوِرضوَٰ سِجِدٱَحلرَاِمَأنَتعَتُدواْ ۚ◌ َوِإَذاَحَللُتمَفٱصطَاُدواْ ۚ◌ يَبتَـُغونـََفضالمِّنرَّهبِِّ
َ
انـَُقوٍمَأنَصدُّوُكمَعِنٱمل َوَلَيجرَِمنَُّكمَشَنَ 

نِ ۖ◌ َوتـََعاَونُوْاَعَلىٱلِربِّ َوٱلتَّقَوىٰ    ٢ ِإنَّ ٱللََّه َشِديُد ٱلِعَقاِب ۖ◌ َوٱتـَُّقواْٱللَّهَ ۚ◌ َوَلتَـَعاَونُوْاَعَلىٱِإلِمث َوٱلُعدوَٰ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-
syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, 
dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah 
sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila 
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan 
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 
menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat 
aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ( Q.R Al-Maidah Ayat 2) 
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b. Hari Raya Tahun Baru Imlek 
 

Tahun baru Imlek tidak jauh berbeda dengan tahun baru masehi atau tahun 

baru Hijriah bagi umat Islam. Tahun baru Imlek adalah tahun baru Cina. Pada 

umumnya, yang banyak merayakan Imlek adalah warga Tiongha. Sehingga yang 

merayakan Imlek ini seluruh etnis Tionghoa apapun agamanya. Bahkan menurut 

Tionghoa Muslim juga turut merayakan Imlek. 

Menurut Bapak Hartono selaku pengurus Vihara di Kecamatan Bunga 

Mayang. Mengatakan Hari Raya Imlek merupakan istilah umum, yang dalam 

bahasa Tiongkok disebut dengan Chung Ciea yang berarti Hari Raya Musim 

Semi. Hari Raya ini jatuh pada bulan Februari dan bila di negeri Tiongkok, Korea 

dan Jepang ditandai dengan sudah mulainya musim semi. Perayaan Imlek mulai 

dikenal sejak jaman Dinasti Xia, yang kemudian menyebar ke penjuru dunia, 

termasuk Indonesia oleh para perantau asal Cina. Tradisi tahunan itu pun di kenal 

luas sebagai identitas budaya Tionghoa di tanah perantauan.4 

Dulunya, Negeri Tiongkok dikenal sebagai negara agraris. Setelah musim 

dingin berlalu, masyarakat mulai bercocok tanam dan panen. Tibanya masa panen 

bersamaan waktunya dengan musim semi, cuaca cerah, bunga-bunga mekar dan 

berkembang. Lalu musim panen ini dirayakan oleh masyarakat. Kegembiraan itu 

tergambar jelas dari sikap masyarakat yang saling mengucapkan Gong Xi Fa Cai, 

kepada keluarga, kerabat, teman dan handai taulan. Gong Xi Fa Cai artinya 

4 Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono selaku Pengurus Vihara di Kecamatan Bunga 
Mayang, pada tanggal 17 Januari 2017 
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ucapan selamat dan semoga banyak rezeki. Adat ini kemudian di bawa oleh 

masyarakat Tionghoa ke manapun dia merantau, termasuk ke Indonesia. 

Tahun Baru Imlek ini sudah terlalu tua dan lama untuk dikaji dan 

ditelusuri. Walau bagaimanapun, pendapat umum mengatakan, bahasa Mandarin 

‘Nian’ atau yang bermaksud ‘Tahun’ dalam bahasa Melayu, pada mulanya adalah 

nama untuk sejenis Mahluk Raksasa yang sering mencari mangsa pada malam 

hari sebelum Tahun Baru Imlek tiba. 

Menurut legenda, Nian mempunyai mulut yang sangat besar, sehingga 

mampu memakan manusia dengan sekali telan. Manusia pada waktu itu sangat 

takut akan raksasa Nian ini dan sang Mahluk Nian ini pasti akan turun pada 

malam Tahun Baru yang bersamaan dengan habisnya Musim Dingin dan disusul 

dengan  tibanya Musim Semi.5 

Diperkirakan binatang ini mungkin sejenis Beruang Raksasa yang sangat 

besar ataupun sejenis Yeti yaitu Manusia Salju Raksasa yang diperkirakan masih 

ada sampai sa’at ini di pegunungan Himalaya, mahluk  ini selama musim dingin 

bersembunyi dan berpuasa didalam goa-goa diatas gunung dan begitu musim semi 

tiba Mahluk ini turun untuk mengisi perutnya yang sudah berpuasa selama musim 

dingin. 

Pada satu hari, persis malam Tahun Baru Imlek ada kebun buluh yang 

berdekatan perkampungan penduduk terbakar. Buluh-buluh yang terbakar itu 

55https://id-id.facebook.com/notes/tionghoa-indonesia/-sejarah-peringatan-tahun-baru-
imlek-/10152141052085238/ tanggal 3 Januari 2017 Jam 14.30 
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meletup dan mengeluarkan bunyi yang sangat kuat seperti mercon dan 

mengeluarkan cahaya kemerahan. Suara-suara ini telah membuat Nian menjadi 

ketakutan, lalu Nian itu malah seperti menari-nari dan pergi menjauhi 

perkampungan itu maupun  kampung lain yang berdekatan, maka sejak saat itu 

setiap akhir musim dingin selalu diadakan tetabuhan yang sangat riuh dan 

penyalaan mercon yang sambung menyambung yang dimaksudkan agar mahluk 

Nian menjadi takut.6 

Menurut legendanya sejak saat itu setiap kali Nian tersebut turun diakhir 

musim dingin, dibunyikan tetabuhan yang membuat Nian malah menari-nari 

mengikuti tetabuhan yang ada dan masyarakatpun bergotong royong memberinya 

makanan agar Nian tidak lagi memangsa manusia, setelah selesai makan dengan 

kenyang Nian itu kembali keatas gunung dengan damai, kemungkinan inilah awal 

mulanya orang memberikan angpao pada Barongsay yang datang ke rumah-rumah 

mereka. 

Dari saat itu para orang-orang tua berpesan kepada seluruh warga dan 

orang-orang kampung lainnya untuk menggantungkan kertas berwarna merah di 

pintu-pintu, Jendela dan atap rumah mereka pada setiap waktu menjelangnya 

tahun baru dan membuat bunyi-bunyian yang gaduh, karena mereka tahu bahwa 

Nian tidak akan mengganas lagi seperti semula. Ternyata warna merah sangat 

ditakuti oleh Nian dan bunyi-bunyian keras sangat membuat Nian menjadi tidak 

berselera untuk memakan manusia lagi, dan ternyata itu semua mampu menghalau 

mahluk raksasa itu. 

6Ibid  
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Begitulah legenda yang dipercayai oleh sebagaian besar masyarakat di 

daratan Tiongkok dahulu kala. Kebiasaan bermain mercon Tahun baru Imlek dan 

menggantung kertas merah masih diteruskan hingga hari ini, walaupun ada di 

antara masyarakat terutama yang masih muda tidak tahu tujuan sebenarnya dari 

dilakukannya kebiasaan tersebut. Mereka hanya beranggapan bahwa kebiasaan 

tersebut hanya akan menceriakan suasana menyambut Tahun Baru. 

Bermain mercon pada malam Tahun Baru merupakan suatu cara untuk 

mengucapkan selamat tinggal kepada tahun yang akan ditinggalkan (Walau 

sebenarnya pembakaran Mercon itu adalah suatu pemborosan ) , dan merayakan 

ketibaan tahun baru. Pada waktu tengah malam sebelum tahun baru, semua pintu 

dan jendela mesti dibuka untuk membiarkan Tahun yang lama berlalu.7 

Mercon dan tarian singa amat identik dengan perayaan menyambut Tahun 

Baru Imlek. Mercon dinyalakan dengan tujuan untuk mengusir makhluk dan 

kekuatan jahat lain yang sering menganggu ketenteraman manusia. Tetapi 

sekarang ini dari tahun ke tahun , mercon hanya sekedar dinyalakan untuk 

menandai tibanya musim perayaan tahun baru.8 

Tarian Singa alias Barongsay sekarang ini telah menjadi tarian yang penuh 

dengan nilai sakral dan nilai seni yang tinggi dan menjadi simbol yang 

menakjubkan bagi masyarakat Daratan Tiongkok. Biasanya Barongsay dimainkan 

oleh dua pemain, dan memakan waktu yang lama untuk berlatih sebelum 

7ibid  
8 Hasil Wawancara Pengurus  Vihara di Kecamatan  Bunga Mayang. Pada tanggal 12 

Desember 2016 
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seseorang benar-benar mahir memainkan Barongsay dan pada umumnya 

dipercaya bahwa pada zaman dulu para pemainnya diharuskan mahir memainkan 

jurus-jurus Kung Fu. 

Barongsay inilah yang diperkirakan adalah merupakan perwujudan dari 

Mahluk Nian pada zaman dulu dan telah berevolusi menjadi barongsay dengan 

bentuknya seperti yang sekarang kita kenal dalam banyak perayaan.9  

Mengapa pada setiap perayaan Tahun Baru Imlek Angpao sangat dinanti-

nantikan terutama oleh anak-anak dan kaum muda yang belum menikah, 

pemberian ‘angpao’ atau sampul merah yang berisi duit ini merupakan salah satu 

ciri khas dari perayaan Tahun Baru Imlek, mereka yang layak untuk menerima 

angpau adalah mereka yang datang kepada orang yang lebih tua dan memberikan 

Ucapan Selamat, penghormatan dan mendoakan mereka yang lebih tua , dan 

dengan pemberian Angpao ini juga dimaksudkan untuk membantu generasi yang 

lebih muda untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik .  

Bagi orang-orang tua pemberian uang atau angpau ini dimaksudkan untuk 

memberikan balasan atas ucapan selamat dari anak-anak nya maupun saudara-

saudaranya yang lebih muda dan berharap memperoleh rejeki, kekayaan dan nasib 

yang lebih baik untuk tahun yang akan dilewati. Buat orang yang merayakannya 

ini merupakan sejenis amal dan ini juga merupakan simbol tingkat kekayaan yang 

dimiliki, bagi keluarga yang lebih kaya akan memberikan Angpao yang lebih 

besar. Dan ada kepercayaan uang tersebut akan sangat baik bila dipergunakan 

9Ibid. 
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untuk modal kerja dan boleh juga digunakan untuk membayar hutang yang 

tertunggak, maka tak heran bila zaman dahulu banyak orang akan mengantri di 

rumah-rumah para Tauke dan orang-orang kaya untuk sekedar mendapatkan 

Angpao pada saat Tahun Baru Imlek . 

Ritual dan perayaan Imlek  merupakan bagian dari kegiatan keagamaan 

para penganut Khong Hu Chu. Istilah Imlek berasal dari dialek Hakhiah ( salah 

satu suku di Negeri Cina) yaitu kata “Im” yang berarti bulan  dan “Lek” berarti 

kalender. Menurut bahasa Mandarin  sebagai bahasa resmi nasional Cina 

menggunakan bunyi yinlie (yin berarti bulan, dan lie berarti penanggalan). Orang-

orang Tinghoa lebih suka menggunakan kata Imlek. 

Tahun baru Imlek sudah dirayakan sejak 600 sebelum Masehi. Berkaitan  

dengan Imlek terdapat Penanggalan Cina. Orang Tionghoa mengenal  Sio yang 

berarti lambang dari setiap tahun. Sio  ini dilambangkan dengan nama-nama 

binatang yang memiliki makna tertentu seperti, tikus, macam, kelinci, naga, ular,  

kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Sio akan berganti dalam 12 kali. 

Para penganut Khong Hu Chu percaya bahwa penanggalan imlek ini di 

hitung sejak kelahiran Khong Hu Chu yaitu tahun 551 SM. Selanjutnya pada saat 

pemerintahan Dinasti Han Bu Tee (140-86 SM) dari dinasti Han (206 SM-220 M 

menganjurkan  penanggalan Imlek untuk masyarakat Cina. 

Menurut penganut Khonghucu  bahwa pertimbangan penetuan awal tahun 

adalah untuk kesejahteraan manusia yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk 

mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatu selama satu tahun kemudian. 
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Selain itu penanggalan Imlek digunakan untuk perayaan ritual keagamaan 

baik agama Khonghucu maupun Budha seperti di Negara Jepan Korea, Vietnam, 

Taiwan, Birna dan Negara lainnya.10 Agama-agama lainpun merayakan seperti 

Katolik di beberapa Kota di Indonesia. Mereka mengadakan misa Imlek dengan 

menggunakan asesoris Tionghoa seperti pakean dan topi Tionghoa, lampion 

(lampu hias yang berwarna merah) dan petasa. 

Orang-orang yang merayakan Imlek memiliki makna-makna tertentu 

dalam perayaan Imlek. Salah satu makna yang diharapkan orang-orang  dari 

perayaan Imlek biasannya adalah keharmonisan dalam tata kehidupan di dunia. 

Pergantian waktu atau tahun Imlek bagi orang orang tertentu menunjukan adanya 

keterkaitan manusia dengan waktu dan dapat menyadarkan manusia pada 

kekuasaan alam itu sendiri seehingga hari Imlekbagi penganut Khonghucu sebagai 

hari agung untuk bersembayang kepada Tian, roh suci dan leluhur mereka. 

Dengan kata lain, seccara religius para penganut Khonghucu sebagai cara untuk 

mengakhiri semua pihak selanjutnya memperoleh rezeki lebih banyak dan dapat 

menjamu orang suci dan para leluhur. 

Seluruh kawasan rumah mesti dicuci dan dibersihkan sebelum tibanya 

Tahun Baru Imlek. Pada malam sebelum Tahun Baru, semua alat penyapu, alat 

mengepel dan semua jenis alat mencuci harus di simpan di tempat yang aman. 

Menyapu, mengepel dan membersihkan rumah sangat pantang dan tidak patut 

dilakukan pada hari Tahun Baru Imlek, karena menurut banyak kepercayaan pada 

10The Heng Kung dan Surip Prayogo,Tanaman Simbol Imlek, Penebar Swadaya, Depok, 
2005, h.6 
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masyarakat daratan Tiongkok dari zaman dulu, nasib baik akan ikut tersapu 

bersama dengan sampah-sampah tersebut. 

Pasca perayaan dan hari Tahun Baru, lantai dan rumah baru boleh 

dibersihkan, bermula dari pintu utama menuju ke tengah rumah dan sampah-

sampah yang disapu tidak boleh dibuang dulu karena masih harus ditaruh didalam 

rumah minimal sampai hari ke lima setelah Tahun Baru, barulah sampah-sampah 

tersebut boleh dibuang . 

Semua hutang sebaiknya dibayar sebelum Tahun Baru Imlek tiba. Semua 

orang harus menjaga tingkah lakunya masing-masing pada hari Tahun Baru 

tersebut. Dilarang keras menggunakan kata-kata kotor dan apalagi makian yang 

dipercaya bisa membawa sial dan akan berakibat tidak baik, Dilarang melakukan 

tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan keributan ataupun pertengkaran, 

pokoknya semua harus bersuasana Riang & Gembira dan semua dendam juga 

harus dihapuskan. 

Membicarakan dan menyayangkan pada tahun yang lepas pun dilarang 

pada hari Tahun Baru itu karena segala-segalanya mestilah maju ke depan dan 

tidak boleh memandang ke belakang lagi. Pada hari Tahun Baru pun sama sekali 

Dilarang untuk bersedih apalagi menangis, karena dikhawatirkan orang tersebut 

akan bersedih dan menangis sepanjang tahun tersebut.11 

11https://id-id.facebook.com/notes/tionghoa-indonesia/-sejarah-peringatan-tahun-baru-
imlek-/10152141052085238/ tanggal 3 Januari 2017 Jam 14.30 
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Mayarakat Tionghoa di Kecamatan Bunga Mayang membawa tradisi ini 

kemanapun mereka pergi, termasuk ke Indonesia. Secara tradisional perayaan 

Imlek berlangsung selama 15 hari, adapun tradisi-tradisi yang dilakukan secara 

tradisional dalam menyambut hari raya Imlek.12Masyarakat etnis Tionghoa di 

Kecamatan Bunga Mayang melakukan makan malam bersama keluarga besarpada 

malam menjelang imlek setelah itu dilanjutkan dengan melakukan upacara 

sembahyang guna menyambut kedatangan dewi-dewi dengan pintu rumah dibuka 

lebar-lebar agar rejeki mengalir masuk. 

Menyalakan kembang api dan petasan agar terbebas dari roh-roh jahat, 

menggantungkan lampion serta menyaksikan atau merayakan kesenian barongsai 

dalam menyambut perayaan Imlek juga dilakukan masyarakat etnis Tionghoa 

dalam menyambut hari raya Imlek.13 

1. Hari Pertama 
 

Pada hari pertama Imlek etnis Tionghoa mengenakan baju baru yang 

biasanya dibaluti dengan warna merah, selanjutnya bagi anak-anak harus memberi 

ucapan selamat tahun baru atau dalam bahasa mandarinnya disebut Xi Nian Kuai 

Le kepada orang tua terlebih dahulu dan sudah menjadi tradisi bagi orang tua 

untuk memberikan angpao kepada anak – anaknya kemudian dilanjutkan dengan 

mengunjungi keluarga inti untuk merayakan bersama. 

 

 

12  Hasil Wawancara, Warga Masyarakat Etnis  Tionghoa di Kecamatan Bunga Mayang, 
pada Tanggal 17 Febuari 2017 

13http://www.geocities.com/CollegePark/ Hall/1981/ imlek_1.htm Martin  rampe, 
Ferdinand de Sausssure 
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2. Hari Kedua  

Pada hari kedua masyarakat etnis Tionghoa biasanya melakukan sembah 

yang kepada dewi – dewi dan leluhur guna mengucap syukur atas berkah dan 

lindungan yang telah diberikan.  

3. Hari Ketiga dan Keempat 

Umumnya pada hari ketiga dan keempat ini kurang “diminati” dan 

dianggap tidak baik untuk mengunjungi sahabat dan relasi dikarenakan kedua hari 

ini dikenal sebagai “chi kou” yaitu mudah terlibat perdebatan selain itu jika salah 

satu anggota keluarga yang meninggal dalam waktu 3 tahun terakhir anggota 

keluarga tidak diijinkan keluar rumah melainkan digunakan untuk berziarah ke 

kuburan untuk memberikan doa sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. 

4. Hari Kelima 

Hari kelima ini dikenal dengan istilah “po wu” yang artinya membuang 

yang lima. Pada hari kelima ini masyarakat etnis Tionghoa melakukan bersih – 

bersih jika sebelumnya masyarakat etnis tionghua dilarang menyapu 

membersihkan rumah namun pada hari kelima ini semua aktivitas kebersihan 

boleh dilakukan kembali. 

5. Hari Keenam 

Pada hari keenam masyarakat Tionghoa mengunjungi rumah ibadah dan 

mengunjungi keluarga, rekan dan sahabat yang belum sempat dikunjungi selain 

itu tradisi memberi makanan angpau juga dilakukan bagi keluarga, rekan atau 

sahabat yang belum mendapatkan. 
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6. Hari Ketujuh  

Disebut sebagai “ren ri” atau ”hari ulang tahun semua orang” dimana pada 

hari ini dipercaya semua orang akan bertambah usia dan dengan menyantap 

hidangan yu sheng yang artinya salad ikan.  

7. Hari Kedelapan  

Pada hari kedelapan bagi orang Hokkian, mereka mengadakan makan 

malam reuni lagi. 

8. Hari Kesembilan 

Pada hari kesembilan masyarakat Tionghoa memanjatkan doa untuk dewa 

karena dianggap sebagai hari ulang tahun dewa pemimpin atau raja langit. 

9. Hari Kesepuluh Sampai Kedua Belas 

Hari dimana masyarakat Tionghoa melanjutkan perayaan dengan keluarga, 

rekan atau sahabat. 

10. Hari Ketiga Belas 

Pada hari ketiga belas ini masyarakat Tionghoa menyantap makanan 

vegetarian (cia cai). Hal ini perlu dilakukan untuk membersihkan perut setelah 

dua minggu mengkonsumsi berbagai macam makanan dan bertujuan untuk 

menjaga kesehatan. 

11. Hari Keempat Belas 

Pada hari keempat belas ini masyrakat Tionghoa melakukan persiapan 

untuk perayaan Cap Go Meh biasanya masyarakat kembali membersihkan rumah 

agar dalam perayaan terlihat bersih dan rapi. 
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12. Hari Kelima Belas 

Hari kelima belas adalah hari Cap Go Meh yang ditandakan dengan bulan 

purnama pertama setelah Imlek. Makan malam reuni diadakan lagi dengan 

mengkonsumsi Tang yuen (semacam onde dengan isi), simbolisme dari 

bulanpurnama.14 

Tradisi lainnya yang dilakukan pada malam Tahun Baru Imlek adalah 

menunggu sampai tengah malam tiba kemudian begitu tepat pukul 24.00  mereka 

akan bersama-sama menyalakan kembang api untuk menyambut Tahun Baru 

Imlek secara meriah.  Namun dari sekian banyak tradisi Tahun Baru Imlek 

tersebut, terdapat beberapa tradisi yang selalu dilakukan oleh semua masyarakat 

Tionghoa, yaitu seperti sembahyang dewa dan leluhur, makan malam bersama, 

pemberian angpao dan mendatangi rumah sanak saudara untuk saling 

mengucapkan selamat Tahun Baru. Masing-masing tradisi tersebut memiliki 

makna yang beragam dan mendalam bagi setiap masyarakat Tionghoa, namun 

tidak setiap masyarakat Tionghoa mengetahui apa makna di balik semua tradisi 

tersebut termasuk penulis, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam lagi mengenai makna-makna yang terkandung di dalam setiap tradisi 

perayaan Tahun Baru mlek. 

Acara ini dimaksudkan sebagai sikap permisi warga pecinan yang akan 

menggelar keramaian di tempat umum. Seminggu sebelum imlek biasanya para 

pengurus klenteng memberikan angpau dan sembako kepada lebih dari 1.000 fakir 

14Ibid. 
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miskin di sekitar klenteng khususnya dan wilayah pecinan pada umumnya. Hari 

raya imlek biasanya jatuh padabulan kedua tarikh masehi, yaitu pada bulan 

februari. Etnis Tionghoa merayakan Imlek di wihara dan kelenteng bukan hanya 

menyembah Buddha, tetapi juga untuk menyembah dewa-dewa dan orang suci 

untuk menyatakan rasa syukur, berterima kasih, serta memohon perlindungan dan 

kebaikan bagi keluarganya di tahun-tahun yang akan datang. 

Dengan demikian perayaan Imlek mempunyai makna pengucapan syukur 

atas berkat dan kelimpahan yang sudah diterima pada tahun yang baru lalu dan 

permohonan berkat dan pertolongan baikdari Thian (Tuhan), dewa-dewa, maupun 

leluhur pada tahun yang akan datang.15 

 

15Hasil wawancara dengan Bapak  Dadiono  Warga Tionghoa Kecamatan Bunga Mayang, 
Kabupaten Lampung Utara. 
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