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A. Makna Tahun Baru HIjriah dan Tahun Baru Imlek 
 

a. Makna Perayaan Tahun Baru  Hijriyah  

Proses terjadinya perayaan hari besar Keagamaan di Kecamatan Bunga 

Mayang tidak lepas dari usaha masyarakat setempat untuk menyatukan warganya 

meskipun berbeda suku, etnis dan keyakinan. Pada jajaran pemerintahan setempat 

posisi yang ada ditempati oleh semua kalangan demi menjaga kebersamaan dan 

kerukunan warganya. Jabatan dari tingkat RT, RW dan Kelurahan ditempati oleh 

semua kalangan yang berkompenten. Dengan demikian tidak terjadi diskriminasi 

golongan tertentu. Selain itu intensitas pertemuan yang sering diadakan oleh pihak 

pemerintah setempat, menambah erat hubungan antar warga Bunga Mayang 

Menurut Bapa Mulyadi  perayaan hari besar agama merupakan perayaan 

yang di dalamnya  ditumpahkan  segala rasa suka  cita yang senantiasa dirayakan 

oleh para penganutnya, mereka mengukapkan segala makna  ‘ubudiah 

(peribadahan) kepada sembahan-sembahan mereka dengan berbagai macam acara 

yang menurut prasangka mereka hal tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang 

dapat mendekatkan diri mereka dan memerintahkan kepada pemeluknya untuk 

menegakkan kembali fitrah mereka yang lurus dan kokoh mengakar pada jiwa-

jiwa mereka.1 

1 Hasil Wawacara denga Mulyadi Tokoh Agama  di Kecamatan Bunga Mayang, pada 
Tanggal, 2 Januari 2017. Jam 19.00 WIB 
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Dalam perayaan tersebut, semua warga merayakannnya meskipun beda 

keyakinan. Hal itu dilakukan untuk menghormati umat Islam yang sedang 

merayakan kemenanggan setelah berpuasa sebulan penuh. Dalam rangka 

menghormati umat Islam yang sedang merayakan kemenangan, umat yang lain 

merayakan hanya sebatas penghormatan, misalnya dengan ikut bersilaturahmi dan 

membantu kaum yang lemah.2  

Selain itu di dalam perayaan terkadung keyakinan-keyakinan dari agama-

agama tertentu, maka setiap umat mefokuskan di dalamnya dengan berbagai 

macam keyakinan dan ajaran-ajaran yang mereka dapat dengan turun menurun. 

Bagi mereka, hari raya merupakan sebuah momentum ibadah, ketundukan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa  atau perbuatan kefasikan  atau kajian , permainan  dan 

lain sebagainya. Sebagai hal itu terjadi dan kita dapati pada perayaan tahun baru 

Hijriyah (Islam) dan tahun baru Imlek (Khonghucu). 

Namun di antara manusia lebih memilih perbuatan-perbuatan kosong yang 

tidak bermanfaat, baik ucapan ataupun perbuatan dan lebih condong kepada hawa 

nafsu  mereka yang dipenuhi dengan keburukan  dan kejelekan, sehingga tidak 

lagi menghiraukan seruan fitrah mereka. 

Lebih tegas dikatakan Geertz, bahwa wahyu membentuk suatu struktur 

psikologis dalam benak manusia yang membentuk pandangan hidupnya, yang 

menjadi sarana individu atau kelompok individu yang mengarahkan tingkah laku 

2 Ibid  
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mereka. Tetapi juga wahyu bukan saja menghasilkan budaya immaterial, tetapi 

juga dalam bentuk seni suara, ukiran, bangunan.3 

Pada acara-acara  perayaan tertentu yang diadakan oleh pemeluk agama 

yang lain yang sekiranya warga yang lain biasa membantu meskipun berbeda 

keyakinan, mereka akan saling bantu-membantu sesuai dengan kemampuan. 

Misalnya dalam Hijriyah ada perayaan tahun Hijriyah, warga yang lain akan 

membantu  keikut sertaan dalam perayaan Maulid Nabi. Karena dengan begitu 

akan menambah hubungan keharmonisan di antara mereka. 

Perayaan tahun baru Hijriyah diadakan setiap malam satu Muharam tahun 

baru Hijriyah. Pada perayaan ini umat Muslim mengadakan pengajian atau zikir 

dan doa bersama untuk mendapatkan keselamatan. Pada malam tersebut umat 

Hijriyah banyak yang mengadakan pengajian di masjid untuk memeriahkan 

datangya tahun baru Hijriyah. Banyak diantara umat Hijriyah yang menbaca surat 

Yasin tiga kali pada malam tahun baru Hijriyah. Mereka percaya dengan 

membaca surat Yasin tiga kali akan mendapatkan berkah. Selain kegiatan yang 

dilakukan di masjid pihak karang taruna mengadakan pawai keliling kelurahan 

untuk menyemarakkan pawai, biasanya pawai di iringi dengan musik rebana dan 

barongsai. Setelah melakukan pawai keliling para warga berkumpul di masjid 

untuk melakukan makan bersama, yang tidak hanya di ikuti oleh orang Islam saja 

tetapi oarang yang beragama Konghuchu hal semacam ini dinamakan makan 

besar.4 

3 Geertz, Clifford, Kebudayaan dan Agama, Yogyakarta: Kanisius, 1992, h. 13.  
4Hasil wawancara denga Bapa Amat Suparno perangkat Kecamatan Bunga Mayang  pada 

tanggal 28 Desemberl 2016 
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Jika menengok sejarah tentang lahirnya kalender  Hijriyah pertama 

kalinya, tentu arti tahun baru  Hijriyah menjandi momentum  Hijriyah  dari tahun 

kesatu ketahun berikutnya, misalnya dari tahun baru Hijriyah 2014 menuju tahun 

baru Hijriyah 2015  menuju tahun baru Hijriyah 2016 dan seterusnya 

Tahun baru Hijriyah memiliki arti tersendiri bagi umat muslim untuk 

merayakan tahun baru Hijriyah dengan berbagai aktivitas Hijriyah dan hal-hal 

yang bernilai positif. Bagi orang jawa tahun baru Hijriyah bersamaan dengan 

malam satu Suro  disambut dengan berbagai perayaan tirakat, begadang sampai 

pagi, zikir, dan hal-hal yang dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Selain kegiatan yang dilakukan di masjid pihak karangtaruna mengadakan 

pawai keliling kelurahan untuk menyemarakkan pawai, biasanya pawai di iringi 

dengan musik rebana dan barongsai. Setelah melakukan pawai keliling para warga 

berkumpul di masjid untuk melakukan makan bersama, yang tidak hanya di ikuti 

oleh orang muslim saja tetapi oarang yang beragama kong huchu hal semacam ini 

dinamakan makan besar. 

Dari beberapa uraian di atas yang mengetengahkan tentang pengertian hijrah 

menurut beberapa pakar bahasa dan tafsir, baik secara etimologis 

maupun terminologis walaupun mereka berbeda dalam merumuskan makna 

hijrah, namun pada dasarnya mempunyai kesamaan pandangan dalam 

memberikan pengertian hijrah tersebut, yakni perpindahan dari suatu tempat 

kepada tempat yang lain yang bertujuan untuk mencari ridha Allah Swt. 

Pada dasarnya semua bulan memiliki keutamaan, yang mana satu dari pada 

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

Jadi melihat penjelasan diatas dapat dikatakan bahwasanya penamaan 

Hijriah tersebut pada mulanya sudah ada sejak zaman Rasul hijrah dari Mekkah 

ke Madinah, yang disebabkan oleh kejahatan para kafir quraisy mekkah, namun 

pengesahan terhadap penamaan hijriah, tahun dan bulan hijriah telah dibentuk 

dimasa kepemimpinan para sahabat, yakni di masa Khalifah ‘Umar bin Khattâb 

atas inisiatif dari para sahabat yang lainnya. 

Menurut Amat Sumpumo, sebagai perangkat Tokoh Agama, makna tahun 

baru Hijriyah bahwa Nabi Muhammad hijrah dari mekah menuju madinah 

merupaka pristiwa penting  lahirnya Islam sebagai agama yang berjaya.5 

Dari peristiwa hijrah, Islam berkembang pesat di Madinah yang pada 

akhirnya berkembang dan meluas hingga ke Mekkah  dan daerah-daerah  

sekitarnya. Nabi Muhammad sendiri berhijrah bukan tanpa alasan, tetapi 

5Hasil wawancara denga Bapa Amat Suparno sebagai Tokoh Masyarakat,  Kecamatan 
Bunga Mayang  pada tanggal  12 Januari 2017. 
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mendapatkan wahyu sekaligus bentuk respun untuk menanggapi sikap masyarakat 

yang kurang berkenan dengan ajaran masyarakat.6 

b. Makna Tahun Baru Imlek 

Sebelum menyambut Tahun Baru Imlek, para keluarga Tionghoa akan 

menghias rumah dengan pot-pot  berisi bunga yang sedang mekar dan 

berkembang, menyediakan kantong-kantong berisi jeruk, dan juga kantong-

kantong  berisi 8 jenis manisan buah kering. Di dinding dan pintu akan digantung 

Lian dengan hiasan indah yang berisi puisi-puisi dengan maksud dan tulisan yang 

sangat indah dan ucapan tahun baru yang dilukiskan di atas kertas merah. 

Kebiasaan lain dari masyarakat Tionghoa zama dulu, mereka akan 

membawa satu tas yang berisi jeruk dan angpau yang akan diberikan apabila 

mengunjungi sahabat, kawan dan keluarga yang lebih senior sepanjang dua 

minggu sampai degan Cap Go Meh. Menurut kepercayaan orang Tiongkok 

dahulu, jeruk yang masih mempunyai daun yang melekat mempunyai maksud 

agar hubungan seseorang dengan yang lain akan terjalin lebih erat. Buat yang baru 

menikah maka hal ini melambangkan hubungan perkawinan yang akan terjalin 

erat dan akan mekar sehingga mendapatkan banyak anak. Jeruk adalah lambang 

kegembiraan bagi masyarakat orang Cina. 

Hari raya Imlek merupakan momen pertemuan seluruh anggota keluarga 

sekali dalam setahun. Pertemuan keluarga inimenjadi sangat berati ketika anggota 

keluarga dan juga tetanggasaling bersilaturahmi, saling berbagi dan memberikan 

6Ibid. 
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pengalaman, menjalin kasih, saling mengayomi, dan memulai lembaran baru 

dengan pakaian baru).  Dalam merayakan Imlek, kegiatan yang dilakukan bukan 

hanya pesta pora semata, melainkan juga ada rangkaian aktivitas yang 

mengandung makna sesuai dengan tradisi. 

Makna yang terkandung dalam perayaan tahun baru Imlek adalah sebuah 

momen untuk mengunjungi sanak saudaradan handai tolan untuk bersilaturahmi.  

Hal yang umum dilakukan adalah kunjungan dari anak-anak pada orang tuanya, di 

mana si anak biasanya datang untukmelakukan penghormatan pada orangtua atau 

orang yang lebih tua. Sebaliknya, orang tua yang dikunjungi biasanya 

memberikan hadiah berupa amplop merah (angpao) yang berisi uang atau 

perhiasan pada sang anak ataupun mereka yang lebih muda.  

Masayarakat Tionghoa di Kecamatan Bunga Mayang memiliki berbagai 

adat istiadat. Mereka mengenal bermacam-macam perayaan atau festival 

tradisional. Adat istiadat ini merupakan suatu bentuk penggambaran kebiasaan 

sehari-hari, tradisi, dan mitos yang berkembang di masyarakat. Pada awalnya 

bermacam-macam perayaan ini mempunyai sejarahnya sendiri -sendiri, kemudian 

hal ini mengalami perubahan karena pengaruh dari berbagai agama di sekeliling 

masyarakat Tionghoa. Salah satu perayaan yang dilaksanakan setiap awal tahun 

sebagai wujud syukur atas segala rahmat yang diberikan Tuhan adalah perayaan 

Imlek. Sistem ritual keagamaan yang dilakukan secara khusus mengandung empat 

aspek yaitu tempat upacara, saat -saat upacara keagamaan, benda-benda atau alat-

alat upacara dan orang-orang yang memimpin upacara. 
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Hampir seluruh peralatan yang digunakan dalam perayaan tahun baru Imlek 

berwarna merah dan keemasan. Kedua warna ini memiliki filosofi tersendiri bagi 

umat Konghucu. Warna merah melambangkan kegembiraan, kebahagiaan dan 

keberhasilan. Warna keemasan dalam bahasa Mandarin disebut jin dan makna lain 

dari kata jin adalah uang. Warna ini melambangkan sebuah harapan agar di tahun 

berikutnya dilimpahi banyak rejeki (uang). Seluruh ‘sesajian’ dan peralatan yang 

digunakan dalam perayaan Imlek mengandung makna, nilai dan filsofi serta 

konsep-konsep kehidupan masyakat Tionghoa yang beragama Konghucu. 

Semuanya merupakan simbol dari budaya Kinghucu yang sarat dengan makna dan 

simbol. Dengan memahami semua itu akan terkuak bagaimana masyarakat 

Tionghoa menjalani hidup dan kehidupan deng an keyakinan mereka. 

Pada dasarnya masyarakat Tionghoa yang beragama Konghucu memiliki 

ajaran tentang cinta kasih yang dilambangkan dengan hidangan lumpia, tebu dan 

pisang. Dengan cinta kasih manusia akan memperoleh berkah dari Thian. Cinta 

kasih atau jien merupakan salah satu ajaran dari ngo siang ‘lima kebajikan’ yaitu 

ajaran penting dalam agama Konghucu. Konsep kebajikan dipahami sebagai 

perbuatan baik yangharus dilakukan untuk menuju keselarasan dan menjadi 

seorang kuncu( manusia yang mampu mengamalkan kebajikan). 

Hal-hal yang dilakukan sebagai persiapan hari raya Imlek adalah:  

1. Tradisi Rapi dan Bersih. Membersihkan tempat usaha dan juga tempat 

tinggal seminggu sebelum hari Imlek tiba dalam artian untuk 
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menghilangkan yang lama dan menyambut yang baru. Kalau bersih-bersih 

dilarang dilakukan waktu hari Imlek karena diyakini akan mengusir rejeki. 

2. Menghiasi rumah dengan bunga-bungan dan pohon kecil, membeli baju 

baru dan menggunting rambut, mencuci rambut yang diyakini akan 

membawa keberuntungan. Baju warna merah yang sangat disarankan 

3. Menghiasi rumah dengan kertas-kertas yang ditulisi dengan puisi 

keberuntungan berpasangan dengan warna merah yang melambangkan 

harapan baik. 

4. Membayar semua hutang yang ada dan tidak boleh meminjam pada hari 

itu.   

 
Manusia yang beruntung yakni manusia yang hari sekarangnya lebih baik 

dari hari kemarin. Perayaan tahun baru Imlek mempunyai ciri khas pada ornamen-

ornamen berwarna merah, kue keranjang, angpao,petasan/mercon, lentera, dan 

barongsai.7 

Menjelang tahun baru Imlek, Masyarakat Bunga Mayang menggelar 

keramaian rutin yaitu; pasar imlek semawisyang di buka dari pukul 08.00 pagi 

sampai 22.00 WIB. Sebagai rentetan acara dilakukan ritual ketok pintu, ritual 

ketok pintu dimulai dari Klenteng Kay Kak Sie berupa doa bersama sejenak, 

dilanjutkan berjalan kaki bersama-sama keliling pecinan dengan menuju klenteng-

klenteng yang ada. 

7Hasil wawancara dengan bapak harsono pengurus klenteng tay kak sie pada tanggal 
20Desember 2016 
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Acara ini dimaksudkan sebagai sikap permisi warga pecinanakan 

menggelar keramaian di tempat umum. Seminggu sebelum imlek biasanya para 

pengurus klenteng memberikan angpau dan sembako kepada lebih dari 1.000 fakir 

miskin di sekitar klenteng khususnya dan wilayahpecinan pada umumnya. Hari 

raya imlek biasanya jatuh pada bulan 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 rasasyukur, berterima kasih, serta memohon perlindungan dan 

kebaikan bagi keluarganya di tahun-tahun yang akan datang. 

Perayaan Imlek mempunyai makna pengucapan syukur atas berkat dan 

kelimpahan yang sudah diterima pada tahunyang baru lalu dan permohonan berkat 

dan pertolongan baikdari Thian (Tuhan), dewa-dewa, maupun leluhur pada tahun 

yang akan datang.8 

Dari penjelasan makna perayaan besar agamA Khong Hu Chu dapat 

dipahami dan dilaksanakan untuk mnegasah watak sejati pada setiap diri manusia. 

Watak sejati ini disebut juga yang. Dalam mengarungi kehidupan, manusia tidak 

lepas dari pengaruh-pengaruh buruk di lingkungan sekitarnya. Pengaruh buruk ini 

memunculkan sifat-sifat kebinatangan yakni emosi, nafsu, keinginan dan 

sebagainya. Sifat –sifat buruk ini disebut yin. Oleh sebab itu manusia harus 

mampu membin a diri untuk mencapai hidup yang harmoni dengan menjaga 

keseimbangan yin dan yang. Pokok ajaran Konghucu yang harus dipegang adalah 

menjaga keselarasan hubungan antara manusia dengan Thian (Tuhan), manusia 

8Hasil wawancara dengan Bapak  Dadiono  Warga Tionghoa Kecamatan Bunga Mayang 
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dengan bumi (leluhur) dan manusia dengan sesama. Kebajikan bagi umat 

Konghucu merupakan perbuatan baik yang harus senantiasa dilakukan dalam 

kehidupan seharai -hari. Kebajikan merupakan jalan seseorang yang disebut 

kuncu yakni manusia yang mampu mengamalkan kebajikan dalam hidupnya 

selalu mengasihi sesam a dan berusaha hidup dalam kebaikan 

B. Dampak Tahun Baru Isslam (Hijriyah) dan Tahun Baru Khong Hu 
Chu (Imlek) 

Setiap upacara-upacara  dan perayaan-perayaan keagamaan  yang ada  

dalam setiap agama memiliki nilai-nilai dan makna yang sakral dan berkaitan 

dengan kepercayaan dan aqidah bagi pemeluknya. Seperti dalam kedua perayaan 

yang telah diuraikan di atas, yang keduanya mengandung nilai-nilai dan makna 

yang sangat sakral untuk para pemeluknya yang merayakannya. 

Seperti  yang diulas dalam bab-bab sebelumnya, berikut ini adalah dampak 

positif dan negatif dalam perayaan tahun baru Hijriyah dan tahun baru Imlek 

sebagai berikut: 

a. Dampak Positif 

- Mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah 

diberikan penghidupan pada tahun sebelumnya. 

- Merenungi pencapaian yang didapat selama setahun terakhir, agar tahun 

berikutnya dapat lebih baik lagi. 

- Menjalin hubungan kebersamaan, sebab selain Tahun Baru Hijriah, 

Imlek, atau hari besar lainnya. Biasanya malam tahun baru adalah waktu 

yang pas untuk berkumpul bersama dengan keluarga. 
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- Efek untuk masyarakat minor, yakni bertambahnya penghasilan mereka 

di malam tahun baru. Seperti penjual terompet, penjual minuman di 

jalan, anak-anak panti asuhan (biasanya ada perusahaan yang 

merayakannya di Panti Asuahan). 

- Bertambahnya pemasukan untuk kalangan pengusaha, yaitu tempat 

rekreasi, hotel, pusat perbelanjaan, juga untuk karyawan itu sendiri, 

yang biasanya. 

b. Dampak Negatif 

- Sering terjadinya penyimpangan di kalangan remaja; 

- Menghambur-hamburkan biaya, atas terselenggaranya pesta. 

- Uang dibakar percuma, yakni dibelikan petasan 

- Kemacetan dimana-mana, mulai dari pusat kota hingga kawasan 

terpencil di pegunungan, misalnya Puncak. 

- Dinas Kebersihan dan petugasnya kewalahan akibat banyak sampah 

disetiap sudut kota. 

- Rawan terjadi kecelakaan, apalagi bila ada pawai keliling. 

Selain itu perayaan yang diadakan oleh pemeluk agama yang lain yang 

sekiranya warga yang lain bisa membantu meskipun berbeda keyakinan, mereka 

akan saling bantu-membantu sesuai dengan kemampuan. Misalnya dalam Islam 

ada pemberian zakat, warga yang lain akan membantu menyumbang. Karena 

dengan begitu akan menambah hubungan keharmonisan di antara mereka. 

Dan setiap peryaan hari besar memiliki makna yang berbeda-beda, yang 

secara umum semuanya memberikan nasehat atau tuntunan moral kepada yang 

61 
 



melaksanakan. Secara umum tujuan dari perayaan hari suci atau hari raya agama 

adalah :  a). Untuk memwujudkan rasa bakti dan sujud kehadapan Tuhan Yang 

Maha Esa, b). Untuk memantapkan keyakinan, c). Untuk memohon kesucian dan 

kesempurnaan hidup dan ketenangan lahir dan bathin.9 

 

9http://aprilintong.blogspot.co.id/2016/08/materi-budi-pekerti-kerukunan.html, di unggah 
pada tanggal 9 Februari 2017 
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