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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sutradara 

Dalam proses pembuatan film, peran sutradara sangat penting karena 

menyangkut hampir seluruh perlakuan kreatif film tersebut. Dancyger (2006), 

sutradara bertanggung jawab untuk menerjemahkan naskah berupa kata-kata ke 

dalam bentuk visual (shot) yang kemudian akan diserahkan pada penyunting 

gambar untuk menjadikannya sebagai satu kesatuan film (hlm. 3).  

Proses tahapan pembuatan film secara umum terbagi ke dalam lima 

tahap, yakni pengembangan, pra-produksi, produksi, pascaproduksi, dan 

distribusi. Sutradara bertanggung jawab sebagai pengawas atas seluruh tahapan 

kreatif dari awal konsep hingga penyelesaian (Dancyger, 2006: 4). Sejak tahap 

pengembangan ide dan naskah, sutradara sudah mulai berperan. Bersama penulis 

skenario, sutradara biasanya melakukan banyak diskusi untuk menghasilkan satu 

visi cerita yang ingin disampaikan. Dancyger (2006) menekankan bahwa 

sutradara, penulis skenario, dan editor harus memiliki tujuan yang sama 

walaupun kontribusi mereka beragam (hlm. 4). 

Pada tahap pra-produksi pembahasan perancangan film mulai memasuki 

tahap yang lebih detail lagi. Sutradara harus bisa menerjemahkan skenario ke 

dalam bentuk visual, mulai dari penataan artistik, shot, pencahayaan, dan 

sebagainya. Walaupun aspek tersebut dipimpin oleh kepala bagiannya masing-

masing, penting bagi sutradara untuk mengontrol pengambilan keputusan untuk 
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segala aspek tersebut. Setiap gambar dalam frame harus dapat menunjang proses 

penceritaan ide yang ingin disampaikan sutradara. 

Masuk ke tahap produksi, di mana proses shooting dimulai. Setelah 

perancangan yang matang bersama para kru pada tahap pra-produksi, selama 

proses shooting sutradara berfokus kepada acting dari aktor. Di sini sutradara 

harus mampu untuk mengarahkan dan memotivasi aktor agar dapat 

menghidupkan perannya sebagai karakter baru dalam film tersebut. Akting dari 

sang aktor sangat menentukan keberhasilan dari penyampaian cerita.  

Selanjutnya masuk ke tahap pasca produksi. Di sini penyuntingan 

gambar dimulai. Meski pun ada editor, peran sutradara belum selesai. Editor 

bersama sutradara bekerja sama membangun gambar-gambar untuk 

menyampaikan sebuah gagasan yang sama. Selain itu sutradara juga mengontrol 

penambahan musik yang menunjang cerita.  

2.1.1. Penyutradaraan 

Penyutradaraan sudah dimulai sejak tahap pra-produksi. Setelah skenario selesai, 

sutradara mulai melakukan beberapa proses untuk memperjelas arah film. 

Pertama-tama penting bagi sutradara untuk menentukan ‘spines’ dari cerita 

tersebut. Spines secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai tulang belakang. 

Dalam konteks ini, spines berperan sama dengan tulang belakang sebagai 

penopang cerita dari awal hingga akhir. Proferes (2005) menyatakan spines ini 

akan menentukan segala elemen yang ada dalam film sehingga arah tujuan dari 

film juga akan menjadi jelas (hlm. 13). 
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Setelah jelas spines dari cerita tersebut, kemudian sutradara 

menerjemahkannya ke dalam segala aspek film baik audio maupun visual. 

Segala aspek ini yang biasa disebut mise-en-scène. 

2.2.  Mise-en-scène 

Rizzo (2005), secara harafiah, mise-en-scène berarti ‘meletakkan di dalam 

frame’ (hlm. 315). Istilah ini kemudian menjadi salah satu istilah yang sering 

dipakai dalam pembuatan film. Mise-en-scène merupakan segala elemen yang 

ada di dalam frame yang membentuk scene dalam film (ibid.) Mise-en-scène 

terdiri dari beberapa elemen, yakni: 

1. Blocking aktor 

Proferes (2005), blocking merupakan penempatan posisi pemain dan 

kamera dalam film. Penggunaan block yang tepat akan sangat 

membantu dan memperkuat emosi yang ingin ditampilkan pada 

adegan. Untuk memudahkan, dapat dibuat skema perpindahan 

blocking. Setiap perubahan gerakan, posisi, atau tindakan aktor 

menandai berubahnya beat dalam tiap adegan. Proferes (2005) 

menyatakan, acting beat merupakan sebuah satuan tindakan yang 

dilakukan aktor. Untuk itu, setiap beat dapat dilambangkan dengan 

sebuah kata kerja (hlm. 17). 
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2. Desain produksi 

Desain produksi juga merupakan poin penting yang dapat membantu 

penceritaan. Rizzo (2005), desain produksi mencakup seluruh 

penampakan visual dalam film (hlm. 317). Elemen yang termasuk 

dalam desain prosukdi antara lain ialah, palet warna, pengaturan dan 

konstruksi set, kostum, dekorasi set, properti dan lokasi (ibid.) 

Properti yang muncul dalam frame harus direncanakan secara 

matang. Selain itu, desain produksi juga dapat membantu membentuk 

mood yang ingin diciptakan oleh sutradara, sesuai dengan tema cerita 

dan adegan.  

Aspek properti yang digunakan, dekorasi, warna dan peletakannya 

haruslah selaras dalam tiap adegan dan karakter tokoh dalam film. 

Kostum aktor juga tidak terlepas dari penataan artistik. Dengan 

kostum yang tepat, karakter dari tokoh akan semakin jelas. Penata 

artistik harus benar-benar mengerti dan satu visi dengan sutradara 

agar dapat menata segalanya dengan baik. Dengan penataan artistik 

yang baik, penonton akan lebih mudah mengidentifikasikan cerita 

dan karakter dalam film. Otak manusia bekerja dengan 

mengumpulkan memori mengenai pengalaman dan pengetahuan. 

Ketika keseluruhan desain produksi dalam suatu scene diatur dengan 

tepat, penonton akan dengan mudah memanggil kembali memori atas 

hal atau emosi yang ingin disampaikan oleh pembuat film. 
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3. Penataan Kamera 

Aspek camera work memang merupakan tugas penata kamera. 

Namun, mood dan tema dari tiap adegan yang ditentukan oleh 

sutradara harus menjadi dasar dari pertimbangan penataan kamera 

tersebut. Proferes (2005), ada 6 aspek penataan kamera yang dapat 

dikontrol oleh sutradara, yakni angle, ukuran gambar, pergerakan 

kamera, depth of field, fokus, dan speed (hlm. 36). Elemen-elemen ini 

kemudian digabungkan dan dimanipulasi sedemikian rupa oleh 

sutradara untuk menyampaikan pesan-pesan yang dimaksud kepada 

penonton secara efektif (ibid.) Melalui penataan gambar yang efektif, 

penonton akan lebih mudah mengerti isi film dan apa yang ingin 

disampaikan oleh sutradara melalui film tersebut. 

4. Penataan Audio 

Audio merupakan aspek yang kuat dalam sebuah film karena dapat 

membangun mood. Penataan audio yang tepat akan memperkuat film. 

Proferes (2005), penata suara dan penata musik harus mampu 

menciptakan audio yang membantu penekanan visual dan mood yang 

ingin dicapai oleh sutradara (hlm. 78).  

Dengan koordinasi yang tepat atas setiap unsur tersebut, film akan 

mampu menciptakan dunia yang nampak nyata dan dapat dipercaya oleh 

penontonnya.  
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2.3. Representasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, representasi merupakan kata benda yang 

dapat diartikan sebagai; perbuatan mewakili; keadaan diwakili; apa yg mewakili; 

perwakilan. Sejak jaman pra-sejarah manusia sudah terbiasa menggunakan 

simbol-simbol untuk berkomunikasi. Misalnya melalui bahasa tubuh, gerakan 

tangan, suara-suara, dan gambar-gambar di dinding gua. Ketika muncul 

peradaban-peradaban modern, mereka mulai mengembangkan bahasa dan 

tulisannya sendiri. Bahasa melalui kata-kata mampu merepresentasikan suatu 

objek, sifat, atau pun tindakan.  

 Dari sini dapat dilihat bahwa representasi merupakan sebuah perwujudan 

nyata dari suatu hal yang abstrak. Pengunaan bahasa, gambar, simbol-simbol 

merupakan representasi dari ide, pemikiran, emosi, dan sebagainya yang abstrak. 

Manusia memiliki kemampuan istimewa dalam menerjemahkan simbol dan 

tanda. Dengan simbol tertentu pemikiran manusia dapat digiring untuk 

menerjemahkannya sebagai suatu hal tertentu. Untuk itu, pemahaman terhadap 

budaya, latar belakang, dan sistem yang belaku di masyarakat sangat diperlukan 

agar penerjemahan simbol tidak keliru dan tepat sasaran. 

 Hal ini disebabkan karena representasi sebetulnya adalah proses 

pemanggilan kembali memori-memori yang sudah ada dengan menggunakan 

‘tanda-tanda’ tertentu. Danesi (2010) menyatakan, representasi merupakan 

proses perekaman gagasan, ide, pengetahuan, atau pesan secara fisik (hlm. 5). 

Visualisasi Kebudayaan..., Olivia, FSD UMN, 2015



 9 

Sama halnya dengan bahasa, film sejatinya merupakan sebuah bentuk 

representasi. Lewat bahasanya sendiri, yakni gambar, suara, dialog, ekspresi 

aktor, dan semua mise-en-scène. Film merupakan sebuah teks yang berisikan 

representasi. Ia merepresentasikan ide-ide yang ingin disampaikan sutradara 

kepada penontonnya. Hall (1997) menyatakan bahwa ada dua proses 

representasi, yakni representasi mental, yang merupakan konsep terhadap 

sesuatu, dan bahasa yang mengonstruksi ide abstrak ke dalam perwujudan yang 

disepakati dan dimengerti dan dapat dikomunikasikan pada semua orang secara 

umum (hlm. 17). Dengan memasukan segala unsur dalam film secara tepat, 

maka film akan mampu diartikan oleh penonton sebagaimana yang ingin 

disampaikan sutradara. Film di sini menjelma sebagai representasi ide-ide 

sutradara.  

2.4. Asimilasi 

Asimilasi berasal dari bahasa Latin, assimilare, yang artinya “menjadi sama” 

(Koentjaraningrat, 2002: 255). Asimilasi atau assimilation adalah proses sosial 

yang timbul saat kelompok-kelompok dari latar belakangan kebudayaan yang 

berbeda saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama. 

Interaksi tersebut menyebabkan kebudayaan masing-masing kelompok berubah 

menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. 

 Pada setiap asimilasi, biasanya terdapat dua kelompok dimana yang satu 

merupakan kelompok dengan kebudayaan mayoritas, dan yang lainnya 

minoritas. Narwoko (2004), kedua kelompok tersebut melakukan interaksi yang 
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cukup intensif dalam jangka waktu yang cukup panjang. Untuk itu, masing-

masing kelompok saling menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap 

kebudayaan satu sama lain sehingga kedua kebudayaan tersebut akhirnya 

melebur (hlm. 42). 

 Banyak hal yang dapat mengakibatkan terjadinya asimilasi. Dalam kasus 

etnis Tionghoa, perdagangan dan amalgamasi menjadi salah satu faktor 

penyukses asimilasi dengan warga setempat. Purwoseputro (2014), pelayaran 

pada jaman dahulu menggunakan sistem tradisional dengan jenis kapal pinisi 

yang sangat tergantung pada angin musim (hlm. 36). Hal ini menyebabkan para 

pedagang dari daratan Tiongkok tersebut harus singgah di daerah yang dilewati, 

dalam hal ini Indonesia, untuk beberapa saat agar bisa kembali saat angin musim 

telah berganti (ibid.). Selama persinggahan ini kemudian terjadi banyak interaksi 

dengan warga setempat, salah satunya pernikahan sehingga terjadilah proses 

asimilasi. Bukti dari terjadinya proses asimilasi ini misalnya ialah warga 

keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia sehari-harinya berkomunikasi 

menggunakan Bahasa Indonesia. Banyak dari kaum keturunan Tionghoa yang 

sudah tidak bisa berbahasa Mandarin. Beberapa yang masih menggunakan 

bahasa daerah seperti Hokkian pun dialeknya sudah tidak asli dan tercampur 

Bahasa Indonesia. 

2.5. Budaya Tionghoa Peranakan di Indonesia 

Tersebarnya populasi keturunan etnis Tionghoa yang di berbagai kota di 

Indonesia menyebabkan interaksi warga keturunan Tionghoa dengan penduduk 
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setempat tidak dapat dihindari. Interaksi ini yang kemudian memunculkan 

penyesuaian-penyesuaian terhadap budaya Tionghoa. Oleh sebab itu, keturunan 

Tionghoa di Indonesia saat ini sudah mengalami asimilasi budaya. 

Peranakan Tionghoa telah lama menjadi bagian dari masyarakat 

Indonesia. Sedikit banyak kebudayaaan Tionghoa pun telah menyatu dan 

menjadi bagian masyarakat di daerah dengan populasi masyarakat Tionghoa 

yang cukup signifikan. Budaya Tionghoa telah ikut serta mendukung 

pembentukan budaya Indonesia.  

 Kini kaum keturunan Tionghoa lebih dikenal berperan sebagai penggerak 

ekonomi. Suryadinata (2004) menyatakan, sebagian besar keturunan peranakan 

Tionghoa memang mencari nafkah di bidang perdagangan, terutama orang 

Hokkien dan Hakka yang tinggal di Jawa. Orang Kanton juga sering ditemui 

memiliki bisnis atau perusahaan sendiri. Sebagai mata pencaharian utama, orang 

keturunan Tionghoa sangat mementingkan bisnis dan perdagangannya. 

Seringkali, dalam suatu bisnis mereka tidak merekrut orang luar melainkan 

mengerahkan anggota keluarga untuk membantu jalannya bisnis tersebut. Bisnis 

yang berkembang dan membuka cabang di daerah lain pun memiliki pola yang 

sama, diserahkan pada kerabat lain untuk mengurusnya. Hal ini yang seringkali 

menimbulkan kesan eksklusif di masyarakat sehingga timbul sentimen negatif 

dari warga pribumi terhadap warga keturunan Tionghoa. 

Suryadinata (2010) menyatakan, sentimen dan kecemburuan sosial 

terhadap warga keturunan Tionghoa yang rata-rata maju perekonomiannya 
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menimbulkan konflik antara masyarakat pribumi dan warga keturunan Tionghoa 

(hlm. 43). Menurut Purwoseputro (2014), pada masa orde baru kebudayaan 

Tionghoa mengalami kemunduran akibat pelarangan pengekspresian 

kebudayaan secara bebas di masyarakat (hlm. 48). Warga etnis Tionghoa yang 

masih menggunakan nama Tionghoa diwajibkan untuk mengganti nama mereka 

dengan nama Indonesia. Agama Khong Hu Cu yang berasal dari Tiongkok juga 

tidak diakui oleh negara Indonesia. Ketentuan ini berdasarkan Inpres RI no. 14 

tahun 1967 yang melarang seluruh bentuk agama, kepercayaan, dan kebudayaan 

Tionghoa di Indonesia (ibid.). 

Menurut Purwoseputro (2014), baru pada masa pemerintahan presiden 

Abdurrahman Wahid, keberadaan warga Tionghoa lebih diakui (58). Kebebasan 

dalam mengekspresiakan budaya juga lebih diperhatikan. Perayaan-perayaan 

adat juga boleh dirayakan dengan lebih meriah tanpa harus sembunyi-sembunyi. 

Penggunaan Bahasa Mandarin lebih bebas, bahkan beberapa sekolah swasta 

memasukkannya sebagai muatan lokal, dan beberapa sekolah internasional 

menggunakannya sebagai bahasa pengantar. Beberapa surat kabar, radio dan 

berita nasional disiarkan dalam Bahasa Mandarin. Konghucu yang tadinya tidak 

termasuk dalam agama yang diakui negara, kembali diakui dan berkembang 

dengan pesat di kalangan warga Tionghoa. 

Meskipun berbagai kemudahan kini telah dicapai, kebudayaan Tionghoa 

di Indonesia kini justru memudar dengan sendirinya. Seiring dengan masuknya 

pengaruh-pengaruh budaya luar, generasi muda keturunan Tionghoa kini 

semakin meninggalkan kebudayaan Tionghoa. Menurut Suryadinata (2004), 
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orang Tionghoa peranakan, pada umumnya, tidak lagi berbahasa Tionghoa dan 

budayanya telah sangat dipengaruhi baik oleh lingkungan Barat maupun 

Indonesia (hlm. 68).  Banyak orang Tionghoa sudah berpindah agama menjadi 

pemeluk Kristen atau Katolik (ibid.) 

Di Jakarta, penyebaran peranakan Tionghoa biasa terdapat di daerah 

Jakarta Barat dan Utara. Meliputi daerah Kelapa Gading, Sunter, Ancol, Glodok, 

Pluit, Muara Karang, Pantai Indah Kapuk, dan sekitarnya. Daerah-daerah 

tersebut merupakan daerah terkonsentrasi warga keturunan Tionghoa. Namun, 

secara umum warga keturunan Tionghoa tersebar di seluruh wilayah Jakarta 

(Suryadinata 2004: 74). 

2.5.1. Simbol-simbol dalam Tradisi Masyarakat Tionghoa 

Kebudayaan Tionghoa sangat sulit dilepaskan dari penggunaan warna merah. 

Warna merah sangat dominan dalam segala unsur yang berbau Tionghoa. Huan 

Qiang (2011), dalam budaya Tionghoa, merah dalam bahasa mandarin disebut 

hong atau keberhasilan (hlm. 99). Maka dari itu, merah diartikan sebagai warna 

kegembiraan, kebahagiaaan, dan keberhasilan. Dalam acara-acara dan perayaan 

yang gembira, biasanya menggunakan warna merah. Selain itu, warna kuning 

atau emas juga merupakan salah satu warna yang sering digunakan. Warna 

kuning atau emas melambangkan uang, yang dapat diartikan harapan akan 

kemakmuran (ibid.) 

Selain itu, penyajian makanan dalam berbagai acara perayaan adat 

Tionghoa juga harus memperhatikan komposisi warna. Masyarakat Tionghoa 
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menganggap makanan sebagai hal yang penting. Newman (1996), buah 

merupakan salah satu makanan yang paling penting dalam budaya Tionghoa 

(hlm. 16). Buah merupakan elemen penting dalam persembahan. Dalam 

perayaan besar pun selalu ada buah yang dihidangkan, misalnya imlek dan 

pernikahan. Pada pernikahan Tionghoa pilihan buah biasanya merupakan buah-

buahan berwarna merah ataupun kuning. Misalnya jeruk yang melambangkan 

kemakmuran, melon yang melambangkan kerukunan keluarga, nanas yang 

berwarna kuning melambangkan kemakmuran, dan semangka yang berwarna 

merah dan mengandung banyak air melambangkan kebahagiaan (ibid). 

Tradisi lain dalam budaya Tionghoa yang sampai saat ini masih sering 

dilaksanakan ialah tradisi minum teh. Teh merupakan minuman yang memiliki 

nilai dalam kebudayaan Tionghoa. Sejak awal ditemukan di Cina, teh sudah 

dianggap minuman yang sangat berharga dan membawa banyak manfaat 

(Chunjiang, 2004: 18). Terdapat juga upacara minum teh yang termasuk ke 

dalam salah satu jenis kesenian (Chunjiang, 2004: 50). Namun, teh juga sering 

dihidangkan pada acara-acara lain, misalnya pernikahan. Penyajian teh dalam 

upacara pernikahan bukan secara sembarangan. Teh dianggap memiliki sifat 

alamiah yang melambangkan kemurnian dan kepolosan. Selain itu, tanaman teh 

yang tidak dapat dipindahkan melambangkan kesetiaan. Teh juga mampu 

bertahan lama yang melambangkan cinta abadi. Selain itu teh juga memiliki 

banyak benih, bisa diartikan sebagai simbol dan harapan akan banyak anak 

dalam pernikahan (ibid). 
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Teh dan buah-buahan di atas, merupakan sajian yang umum disediakan 

di restoran Cina di Indonesia. Pada umumnya, restoran Cina memiliki beberapa 

karakteristik seperti menggunakan meja bundar dengan bagian tengah yang bisa 

diputar. Penggunaan meja bundar sebetulnya untuk memudahkan dalam 

pengambilan makanan. Masyarakat Tionghoa memiliki sistem kekeluargaan 

yang kuat dan saling berbagi masakan (Chunjiang, 2004: 19). Dekorasi lain yang 

umum ditemukan pada restoran Cina ialah lampion. Lampion merupakan elemen 

penting dalam budaya Cina. Pada jaman dahulu, masyarakat Cina menyalakan 

lampion pada malam pergantian tahun untuk mengusir roh jahat (ibid., hlm. 68). 

Lampion menjadi identik dengan budaya Tionghoa dan sering digunakan 

sebagai dekorasi. 

Selain simbol-simbol keberuntungan, masyarakat Tionghoa juga 

memiliki takhayul terhadap beberapa hal yang dianggap membawa kesialan. 

Salah satunya ialah angka. Peranan angka dalam budaya Tionghoa sangatlah 

penting. Angka 4 merupakan angka yang selalu dihindari. Pitzer (2014), angka 4 

dalam pengucapan Bahasa Mandarin, si, sama pengucapannya dengan kata 

kematian (hlm. 31). Ini menyebabkan angka 4 dianggap akan membawa 

kesialan. 

Fortune cookies merupakan kue yang identik disajikan sebagai makanan 

penutup di restoran Cina. Fortune cookies merupakan kue yang di dalamnya 

berisi kata-kata bijak. Dengan kebiasaan ini, fortune cookies sering dikait-

kaitkan dengan budaya Tionghoa. Padahal, menurut sejarahnya, fortune cookies 

muncul dan berkembang di Amerika meskipun belum jelas kebenarannya. 
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Menurut Brewington (2005), San Fransisco diklaim sebagai kota dimana 

fortune cookies bermula pada 1909. Beberapa orang mempercayai bahwa 

seorang Chinese-American pemilik restoran Cina asal Los Angeles yang 

pertama kali menciptakan fortune cookies pada 1918, memasukkan petuah-

petuah bijak ke dalamnya dan mebagikannya pada orang miskin (hlm. 1). 

Menurut Hemtsilpa (2004), sebagian orang mempercayai bahwa fortune cookies 

berasal dari Cina pada abad 14 saat Cina tengah berjuang melawan penguasa 

Mongol. Para pejuang menyisipkan pesan ke dalam kue bulan. Ada pula yang 

mengklaim fortune cookies pertama kali ditemukan oleh seorang Amerika 

keturunan Jepang pada tahun 1914. Ia membuat kue tersebut berisikan kata 

terima kasih untuk pelanggan yang datang ke tempat minum tehnya (ibid., hlm. 

8). Meskipun terdapat ketidakjelasan pada asal-usul fotune cookies, 

keberadaanya kini tidak lagi dapat dipisahkan dari chinese food. Hendrick 

(2004), riset mengindikasikan 96% orang yang menikmati chinese food akan 

membuka dan membaca pesan di dalamnya (hlm. 6). 

2.5.2. Pernikahan Adat Tionghoa 

Pada masyarakat peranakan Tionghoa di Indonesia, adat sangat dekat 

hubungannya dengan keagamaan. Agama merupakan salah satu pertimbangan 

sejauh mana adat dilaksanakan. Dawis (2010), masyarakat peranakan Tionghoa 

yang beragama Budha atau Konghucu, tentunya pengaruh adat lebih kuat karena 

banyaknya upacara keagamaan yang berhubungan langsung dengan budaya 

Tionghoa itu sendiri, seperti penggunaan hio untuk pemujaan leluhur (hlm. 21).  
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Pernikahan merupakan sebuah perayaan besar bagi orang Tionghoa. 

Seseorang baru dianggap benar dewasa setelah menikah. Karena kentalnya 

sistem kekerabatan dalam budaya Tionghoa, pernikahan melibatkan keseluruhan 

keluarga besar dari kedua belah pihak. Untuk itu, perayaan yang dibuat harus 

mahal dan rumit. Secara umum sebetulnya tidak ada perarturan tertulis tentang 

budaya pernikahan adat Tionghoa. Budaya tersebut terus berlanjut secara turun-

temurun dari generasi ke generasi berkat peranan orang tua dalam 

menyampaikan prosesi tersebut (Dawis, 2010: 29). 

Pada umumnya, untuk mencapai tahap pernikahan, terdapat beberapa 

tahap rangkaian acara adat yang harus dilakukan. Menurut Suliyati (2013), 

tahapan pernikahan adat Tionghoa tradisional antara lain, ialah: 

1. Lamaran 

Pertama, ketika seorang pria ingin menikahi seorang perempuan, 

maka dari keluarga pria akan mengutus seseorang yang disebut ‘mak 

comblang’ untuk mendatangi rumah si perempuan dengan berbagai 

macam hantaran yang menandakan pinangan. Sangat penting untuk 

sebelumnya memastikan lamaran tersebut akan diterima karena kalau 

tidak akan mengakibatkan malu dan sakit hati. 

2. Penentuan hari dan bulan baik 

Dalam adat perkawinan masyarakat Tionghoa ada kebiasaan untuk 

menghitung peruntungan calon mempelai dengan menghitung unsur-

unsur pada shio masing-masing. Jika seandainya ditemukan 
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ketidakcocokan, maka ada berbagai macam cara pemecahan yang bisa 

dipilih berdasarkan perhitungan feng shui. Perhitungan feng shui terkait 

dengan jam, hari, tanggal dan tahun pelaksanaan perkawinan. Untuk 

menghitung saat yang baik ini diperlukan bantuan seorang ahli kwamia 

sian. 

3.  Sangjit (Seserahan) 

Pada proses ini mempelai pria membawa hantaran seserahan kepada 

mempelai perempuan. Biasanya hantaran berupa makanan, pakaian, 

perhiasan, dan sejumlah uang dalam keranjang-keranjang yang 

berjumlah genap. Hantaran ini biasanya tidak akan diterima semuanya 

melainkan dikembalikan sebagian. 

4. Menghias kamar pengantin 

Acara ini biasa diadakan seminggu sebelum tanggal pernikahan. Kamar 

pengantin dihias dengan pernak-pernik warna merah yang 

melambangkan kebahagiaan. Penghias kamar ialah anggota keluarga 

yang telah menikah dan hubungannya harmonis. Dengan begitu 

diharapkan agar pernikahan mempelai pun nantinya harmonis. Selain 

itu, sebelum menata ranjang pengantin seringkali beberapa anak berusia 

3-5 tahun disuruh meloncat-loncat di atas ranjang. Ini dipercaya akan 

memberikan kesuburan pada pengantin. 

5. Menyalakan lilin 
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Beberapa hari menjelang (biasanya 3 hari) acara perkawinan 

dilakukan tradisi menyalakan lilin yang berwarna mearah. Lilin 

dinyalakan pada dini hari (sekitar pukul satu) dan harus dijaga supaya 

tetap menyala sampai tiga hari setelah acara pernikahan. Nyala lilin 

dipercaya dapat mengusir bala dan pengaruh buruk serta bermakna 

sebagai penerang kehidupan yang akan dijalani kedua mempelai. 

6. Siraman 

Sebelum dilakukan acara siraman calon mempelai laki-laki dan calon 

mempelai perempuan melakukan penghormatan dan pemujaan 

kepada leluhur di rumah masing-masing. Kedua calon mempelai 

dimandikan dengan air yang diberi wewangian dan bunga mawar, 

melati, kenanga dan daun pandan. Ini dimaksudkan untuk 

membersihkan diri dari segala hal yang buruk serta untuk menolak 

bala. Acara siraman ini dilakukan oleh orang tua dari kedua 

mempelai dan kerabat dekat yang telah menikah. 

7. Menyisir rambut 

Setelah acara siraman selesai calon mempelai perempuan diberi 

pakaian putih dan diminta duduk di atas kursi yang dialasi tampah 

besar yang terbuat dari bambu, yang diberi gambar lambang yin-

yang. Simbol yin-yang bermakna keharmonisan dalam arti yang luas, 

yaitu keharmonisan hubungan antara sesama manusia dan 

keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dan 
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mahluk-mahluk yang ada di sekitarnya. Selanjutnya dilakukan 

upacara tradisi chio thao yaitu tradisi menyisir rambut calon 

mempelai perempuan. Acara menyisir rambut calon mempelai 

perempuan ini dilakukan oleh ibu atau kerabat perempuan yang 

harmonis rumah tangganya dan memiliki keturunan yang baik. Calon 

mempelai perempuan akan disisir sebanyak empat kali. Setiap kali 

menyisir akan diucapkan doa. Siraman pertama dibacakan doa yang 

bermakna “hidup bersama sampai akhir hayat”. Siraman kedua 

dibacakan doa yang bermakna “rumah tangga yang bahagia dan 

harmonis”. Siraman ketiga dibacakan doa yang bermakna “diberkati 

banyak keturunan yang baik”. Siraman keempat dibacakan doa yang 

bermakna “diberkati dengan kesehatan dan umur yang panjang”. 

8.  Makan 12 jenis sayur 

Tradisi ini dilakukan di meja makan di rumah masing-masing 

mempelai. Di atas meja tersedia dua belas macam hidangan yang 

masing-masing ditempatkan dalam dua belas mangkuk. Hidangan-

hidangan ini memiliki rasa yang berbeda yaitu, manis, asin, getir, 

pahit, asam, hambar, pedas, gurih dan perpaduan dari berbagai rasa 

tersebut. Keduabelas masakan ini melambangkan hidup dengan 

dinamika rasa yang silih berganti. Dengan upacara ini diharapkan 

kedua mempelai dapat kokoh bersatu melalui kemanisan, kepahitan, 

kegetiran hidup.  
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9.  Menjemput mempelai perempuan 

Mempelai laki-laki yang datang ke rumah mempelai perempuan 

disertai keluarga dan kerabatnya disambut dengan taburan beras 

kuning, biji kacang hijau, biji kacang merah, uang logam dan aneka 

bunga. Taburan beras, biji-bijian, uang logan dan aneka bunga 

melambangkan kemakmuran yang diharapkan dapat dicapai oleh 

kedua mempelai. Pada kesempatan ini juga mempelai pria meminta 

restu dari orang tua mempelai wanita karena setelahnya anak mereka 

akan meninggalkan rumah dan hidup bersama suami. Ini merupakan 

sistem yang umum pada pernikahan Tionghoa. Pada masa Confucius, 

mereka yang bermarga sama dilarang menikah. Setelah menikah, 

perempuan akan meninggalkan marganya dan mengikuti marga 

suaminya. 

Mempelai laki-laki kemudian dipertemukan dengan mempelai 

perempuan yang masih mengenakan kerudung. Dalam pertemuan ini 

kerudung mempelai perempuan belum boleh dibuka sampai saat 

mereka tiba di rumah mempelai laki-laki. Kerudung penutup wajah 

mempelai perempuan ini melambangkan kesucian. 

10.  Penyambutan pengantin perempuan 

Ketika rombongan kedua mempelai datang, maka orang tua dan 

kakek/nenek mempelai laki-laki menyambut kedua mempelai dengan 

taburan beras kuning, biji kacang hijau, biji kacang merah, uang 
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logam dan aneka bunga. Kedua mempelai kemudian dibimbing oleh 

para kerabat menuju ke kamar pengantin. Di kamar pengantin inilah 

kerudung mempelai perempuan dibuka oleh mempelai laki-laki. 

Secara simbolik pembukaan kerudung ini menjadi lambang sahnya 

perkawinan.  

2.5.3. Ciamsi 

Sadewi (2014), ciamsi adalah tradisi peramalan yang berakar pada Taoisme 

(hlm. 3). Ramalan ciamsi merupakan sejenis ramalan yang didasarkan dari 100 

kertas syair yang tersedia di klenteng atau vihara. Metode ciamsi diciptakan 

untuk membantu pengunjung berdoa di vihara untuk menyelesaikan berbagai 

persoalan hidup (ibid.) Ramalan ciamsi ini juga sebagai media untuk mengetahui 

peruntungan nasib dari seseorang, dimana biasanya orang yang bersangkutan 

harus terlebih dahulu mengikuti aturan yang ada dengan cara mengocok batang 

bambu kecil, menyerupai sumpit berukuran sekitar 10 cm yang diletakkan di 

dalam sebuah wadah gelas, dimana setiap batang bambu tersebut memiliki 

nomor yang sudah disesuaikan dengan jumlah kertas syair. 

Sebelum mengocok, seseorang harus menyalakan hio dan melakukan 

permohonan melalui persembayangan terlebih dululu. Dengan cara 

menyebutkan nama dan usia dalam hati kemudian mengajukan permohonan di 

hadapan dewa yang berada di atas podium. Setelah itu pemohon melempar dua 

keping kayu berbentuk setengah lingkaran dengan masing-masing sisinya harus 

berlainan. Jika hasil lemparan dua keping kayu tadi sama-sama menunjukkan 
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sisa yang sama, maka orang yang akan diramal belum memperoleh izin dari 

sang dewa. Namun bila sebaliknya, dua keping kayu tadi menunjukkan sisi yang 

berbeda, maka boleh mengocok batang bambu yang ada dalam wadah gelas. 

Dan bila sebatang bambu yang telah dikocok, jatuh ke tanah maka angka 

yang tertera di batang kayu, disesuaikan dengan secarik kertas yang ada di kotak 

ramalan menurut urutan angka yang keluar setelah dilakukan pengocokan. 

Setiap kertas dalam ramalan ciamsi ini, memiliki syair dan ramalan yang 

berbeda-beda, berupa peruntungan karir, jodoh, rezeki dan kehidupan rumah 

tangga. Karena ramalan berdasarkan pada syair, kadang sulit untuk mengartikan 

syair tersebut. Biasanya di tempat-tempat ciamsi ada peramal yang bisa 

mengartikan arti ramalan tersebut untuk kita. 

2.5.4. Suan Ming 

Secara umum suan ming merupakan praktik ramalan Cina. Metode yang 

digunakan bisa beragam. Mulai dari membaca wajah, menghitung tanggal lahir, 

membaca garis tangan, perhitungan shio, rasi bintang, ramalan batang bambu, 

dan masih banyak lagi yang tergantung dari si peramalnya. Hanya orang-orang 

tertentu yang dipercaya memiliki kemampuan khusus yang dapat melakukan 

praktik tersebut.  

 Sekalipun agama-agama seperti Buddha, Kristen, Katolik, dan Islam 

telah menolak praktik ramalan ini, kebudayaan yang telah dipegang sejak dulu 

ternyata masih begitu sulit dilepaskan warga keturunan Tionghoa. Seringkali 

praktik ini masih dipercaya dan mempengaruhi kelanjutan proses pernikahan. 
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Sebagaian besar masyarakat keturunan Tionghoa masih mempertahankan 

kepercayaan tersebut. 
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