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土地公 

Tu Di Gong 
Dewa Bumi 

 
 

Dewa Bumi, lebih dikenal dengan sebutan Amurwa Bumi, atau Hok Tek Ceng Sin atau 

Tho Te Kong. Dewa Bumi banyak dipuja ditempat-tempat ibadah atau rumah-rumah abu, 

bahkan banyak diantaranya memuja Dewa Bumi secara individu. 

 

Konon, Dewa Bumi ini sebenarnya adalah Thio Hok Tek, yang hidup pada zaman 

Dinasti Zhao, pada masa pemerintahan Kaisar Zhao Wu Wang. Tio Hok Tek, lahir pada tahun 
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1134 sebelum masehi, sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat sebagai orang yang pandai 

dan bijaksana serta berhati mulia. Ketika dewasa, Thio Hok Tek menjadi seorang menteri 

urusan pajak. Dalam menjalankan tugas ia selalu bertindak bijaksana, tidak memberatkan 

rakyatnya, sehingga rakyat mencintainya. Ia meninggal pada usia102 tahun. Sepeninggalan 

Thio Hok Tek, jabatan menteri urusan pajak diganti oleh seorang yang tamak dan rakus, dan 

tidak bijaksana. Sehingga hidup rakyat menderita, akhirnya banyak di antara rakyat tidak 

tahan dan meninggalkan negeri itu. Melihat kenyataan yang jauh berbeda, dibandingkan 

pada masa Thio Hok Tek, banyak rakyat yang mendambakan seorang bijaksana seperti Thio 

Hok Tek, oleh sebab itu, kemudian banyak rakyat yang memujanya untuk memohon 

perlindungan. Terutama mereka yang merasakan penderitaan akibat penindasan. Mereka 

mendambakan pemimpin yang bijaksana dan berhati mulia, seperti Thio Hok Tek, oleh 

karena itu kemudian muncul gelar Hok Tek Ceng Sin. 

 

Adapun ciri-ciri Dewa Bumi pada umumnya ditampilkan dalam posisi duduk dikursi, 

seorang tua dengan rambut putih dan berjanggut putih, dengan paras muka tersenyum 

ramah, beliau berpakaian seorang hartawan dan mengenakan topi hartawan pula. Biasanya 

Dewa Bumi menggengam sebongkah uang emas di tangan kirinya, oleh sebab itu Dewa 

Bumi ini juga dianggap sebagai Dewa Rejeki, khususnya oleh kaum pedagang. Sedangkan 

pada umumnya, umat memandang sebagai Dewa Pelindung atau Dewa Keselamatan. Tetapi 

sebagian besar petani, memandangnya sebagai Dewa Pelindung jerih payahnya, karena di 

anggap melindungi hasil panennya. Karena itu, pada umumnya setelah masa panen raya, 

diadakan sembahyang khusus sebagai ucapan terima kasih kepada Dewa Bumi, dan 

dilanjutkan dengan perayaan meriah. Ini biasanya terjadi pada tanggal 15 bulan 8 

Candrasangkala, yang dikenal sebagai hari raya Tiong ciu, yaitu perayaan sembahyang 

sebagai pernyataan terima kasih atas berkah yang berlimpah-limpah. Di samping hari 

sembahyang itu, masih ada hari-hari sembahyang lainnya. Upacara sembahyang kepada 

Dewa Bumi yang paling ramai yakni pada hari ulang tahunnya yakni pada tanggal 2 bulan 2 

Candrasangkala. Sedangkan pada tanggal 16 bulan 12 Candrasangkala diadakan 

sembahyang tutup tahun, yang biasanya dilakukan oleh para pedagang sebagai ucapan 

terima kasih atas rejeki yang diberikan selama 1 tahun. Pada umumnya secara rutin 

sembahyang pada Dewa Bumi pada tanggal 2 dan 16 setiap bulan Candrasangkala, 
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terutama oleh para pedagang dan pertain, dengan tujuan memohon perlindungan dan rejeki 

dari sang dewa.  

 

Biasanya disamping Dewa Bumi, terdapat seekor harimau, yang dianggap dapat 

mengusir roh jahat dan menolong rakyat dari malapetaka, harimau ini biasanya disebut Hou 

Ciang Kun. Dewa Bumi memiliki tugas yang luas, antara lain menjaga agar kehidupan rakyat 

aman dan tentram, juga memberi berkah kepada para pemujanya yang memerlukan bantuan 

atau pertolongan. Disamping itu Ia juga membimbing umatnya agar menjalani kehidupan 

benar, berbuat baik, tidak melakukan kejahatan. 

 

 

Sumber : 

Mengenal Para Dewa dan Penjaga Langit  

Compiled by: VVBS Web Team 
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