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ABSTRAK 

 

Sukarno, Sabar. 2014. Dampak Perkembangan Agama Khonghucu Pasca 
Reformasi (Studi kasus pindah agama umat Buddha di Tangerang) 

 Penelitian Dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya 
Tangerang Banten. 

 
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah dampak 

perkembangan agama Khonghucu terhadap agama Buddha pasca reformasi di 
wilayah Tangerang. Agama Khonghucu pernah dilarang keberadaannya pada 
masa orde baru. Setelah terjadi reformasi, agama Khonghucu diijinkan 
berkembang lagi. Ini merupakan hal positif bagi agama Khonghucu sendiri dan 
warga Tionghoa pada umumnya, tetapi di sisi lain memberikan dampak tersendiri 
terhadap agama Buddha. Perkembangan agama Khonghucu memunculkan 
berbagai permasalahan yang dapat menggaggu kerukunan umat beragama. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (qualitative research) dengan 
pendekatan studi kasus. Analisis permasalahan dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan sosiologic phenomenologic. Subyek penelitian terdiri 
dari (1) pembina agama Khonghucu, (2) pembina agama Buddha,                     
(3) umat agama Konghucu, dan (4) umat agama Buddha, dan (5) Penyuluh 
agama Buddha Kabupaten Tangerang. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif menggunakan 
model Miles & Huberman, yaitu data reduction, data display, and data 
conslusion(drawing / verifying).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan agama Khonghucu 
pasca reformasi di Tangerang memberikan dampak terhadap agama Buddha 
dalam aspek pemeluk agama, tempat ibadah, organisasi, dan sosial. Penelitian 
juga menemukan upaya yang dilakukan oleh pihak agama Khonghucu, juga 
upaya dan kesulitan yang dilakukan oleh pembina agama Buddha. 

 
Kata kunci: dampak, perkembangan agama, Khonghucu, Buddha 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memeluk suatu agama adalah salah satu bentuk Hak Asasi Manusia.      

Di Indonesia, hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 E ayat (1) menjelaskan bahwa 

setiap orang bebas memeluk dan beribadat menurut agamanya. Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1969 menyatakan adanya enam agama di Indonesia 

yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. 

Khonghucu adalah salah satu agama di Indonesia yang sudah ada 

sejak berabad-abad yang lalu. Agama Khonghucu sempat mengalami 

hambatan dalam perkembangannya. Pada masa pemerintahan orde baru, 

agama Khonghucu dilarang oleh pemerintah, sehingga aktivitas keagamaan 

umat Khonghucu menjadi terhambat. Umat Khonghucu di Indonesia hidup 

dalam tekanan dan pengekangan sebagai akibat tindakan represif dan 

diskriminatif. Sebagai akibatnya, banyak pemeluk kepercayaan tradisional 

Tionghoa beralih menjadi pemeluk agama Kristen atau Buddha. Demikian 

juga dengan tempat ibadah yaitu Klenteng yang merupakan tempat ibadah 

kepercayaan tradisional Tionghoa juga terpaksa mengubah nama dan 

menaungkan diri menjadi vihara yang merupakan tempat ibadah agama 

Buddha. Pada akhirnya mereka memilih agama Buddha atau Kristen untuk 

dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
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Umat agama Khonghucu kembali mendapatkan hak kebebasan 

beragamanya setelah rezim orde baru berakhir. Agama Khonghucu sekarang 

ini bebas untuk dianut oleh warga negara Indonesia. Banyak kebijakan 

pemerintah pasca reformasi yang mengakomodasi kepentingan umat 

Khonghucu dan etnis Tionghoa.  

Berkembangnya kembali agama Khonghucu di Indonesia memberikan 

dampak positif bagi warga keturunan Tionghoa karena tidak hanya 

mendapatkan kembali hak kebebasan beragamanya tetapi juga kebebasan 

untuk mengekspresikan budaya aslinya. Di pihak lain, perkembangan agama 

Khonghucu memberikan dampak khusus terhadap agama Buddha, yaitu 

pindahnya sebagian umat Buddha untuk memeluk agama Khonghucu.  

Sebagai langkah yang wajar, agama Khonghucu berusaha 

mendapatkan kembali umatnya yang dulu beralih ke agama lain. Agama 

Buddha yang sangat berkaitan dengan umat Khonghucu merasakan dampak 

ini. Upaya pendekatan terhadap umat Buddha terwujud dalam kegiatan-

kegiatan yang melibatkan umat Buddha dari vihara. Contoh kasus di Bekasi, 

umat Khonghucu sering mengadakan kunjungan ke vihara Tri Dharma di 

daerah Teluk Buyung Bekasi, sampai suatu ketika mereka menyampaikan 

usul kepada umat setempat untuk bergabung ke MAKIN Bekasi.  

Bahkan salah satu pembina umat Khonghucu dalam forum FKUB 

(Forum Komunikasi Umat Beragama) pernah menyatakan bahwa semua 

warga keturunan Tionghoa seharusnya beragama Khonghucu. Kemudian ia 

mempertanyakan fungsi kelenteng, seharusnya kelenteng adalah tempat 

ibadah umat Khonghucu. Berdasarkan pernyataan dari pembina agama 
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Buddha maupun pembina agama Khonghucu diketahui terdapat umat yang 

pindah agama dari Buddha menjadi Khonghucu.  

Permasalahan sengketa tempat ibadah juga terjadi di beberapa 

tempat. Kelenteng adalah tempat ibadah warga Tionghoa dengan dasar tiga 

ajaran yaitu Buddhisme, Khonghucu dan Taoisme. Kelenteng diinginkan oleh 

pembina agama Khonghucu untuk masuk ke dalam binaannya. Hal ini belum 

tentu disetujui oleh pemilik kelenteng karena pemilik kelenteng tidak selalu 

menganut agama Khonghucu. Permasalahan penggunaan kelenteng juga 

terjadi di Pekalongan dimana terjadi sengketa antara umat Khonghucu 

dengan pengguna kelenteng yang masih dalam binaan Tempat Ibadah Tri 

Dharma (TITD).  

Dampak tersebut dapat mengganggu kerukunan antar umat agama. 

Pindah agama selalu menjadi fenomena yang mengguncang, mungkin bagi 

orang yang bersangkutan, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal. Para 

tokoh agama pun sering terpukul dengan persoalan pindah agama. Bila 

seorang umatnya pindah agama maka berkuranglah umat dari tokoh agama 

tersebut. Mereka seakan tidak rela bila umatnya pindah ke agama lain.   

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai dampak yang 

ditimbulkan oleh adanya kebangkitan kembali agama Khonghucu terhadap 

umat Buddha. Lebih jauh untuk mengetahui alasan umat Buddha yang 

pindah agama, upaya-upaya yang dilakukan oleh pembina agama 

Khonghucu untuk mendapatkan umat, juga untuk mengetahui upaya yang 

sudah dilakukan oleh para pembina umat Buddha untuk mempertahankan 

penganut agama Buddha tidak pindah agama, serta kesulitan yang dihadapi. 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Terjadi upaya yang dilakukan oleh pembina agama Khonghucu untuk 

mempengaruhi umat Buddha.  

2. Perkembangan agama Khonghucu memberikan dampak terhadap agama 

Buddha dalam aspek pemeluk agama. 

3. Perkembangan agama Khonghucu memberikan dampak terhadap agama 

Buddha dalam aspek tempat ibadah. 

C. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak 

perkembangan agama Khonghucu terhadap agama Buddha di Tangerang 

dalam aspek pemeluk agama, tempat ibadah, organisasi, dan sosial? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 

dampak perkembangan agama Khonghucu terhadap agama Buddha di 

Tangerang. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian dampak perkembangan agama Khonghucu pasca reformasi 

ini memiliki kontribusi untuk beberapa aspek, yaitu teori, aspek kebijakan, 

dan aspek penelitian lanjutan yang dapat diterapkan pada pembinaan agama 

Buddha di Tangerang Banten dan umat Buddha di Indonesia pada 

umumnya. Sehingga diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a) Penelitian ini mempunyai kontribusi teori berkaitan dengan kajian dan 

dampak perkembangan suatu agama terhadap agama lain; 
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b) Penelitian lanjutan, mendorong peneliti lain melakukan penelitian lebih 

mendalam mengenai permasalahan dampak perkembangan suatu 

agama terhadap agama lain. 

2. Manfaat praktis 

Bagi para pembina agama Buddha, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran permasalahan aktual yang sedang dihadapi umat 

Buddha sehubungan dengan berkembangnya agama lain yang ada kaitan 

erat dengan agama Buddha. Dengan demikian para pembina umat 

Buddha dapat menyikapi masalah ini dengan bijak, selanjutnya dapat 

mengembangkan strategi yang tepat dalam membina umat Buddha dan 

membina kerukunan antar umat beragama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Agama Khonghucu 

Agama Khonghucu dikenal pula sebagai Ji Kauw (dialek Hokian) 

atau Ru Jiao (Hua Yu), yang berarti agama yang mengajarkan 

kelembutan atau agama bagi kaum terpelajar. Agama ini sudah dikenal 

sejak 5.000 tahun lalu, lebih awal 2.500 tahun dibanding usia Kongzi 

sendiri (www.matakin.or.id). 

Kongzi (Hua Yu) atau Khongcu (dialek Hokian) atau Confucius 

(Latin) adalah nama nabi terakhir dalam agama Konghucu. Ia lahir 

tanggal 27, bulan 8, tahun 0001 Imlek atau 551 SM.  Kongzi adalah nabi 

terbesar dalam agama Konghucu dan oleh sebab itu banyak orang yang 

kemudian menamai Ru Jiao sebagai Confucianism, yang kemudian di 

Indonesia dikenal sebagai Agama Konghucu. 

Ajaran Konfusianisme atau Kong Hu Cu (Kong Fu Tze) atau 

Konfusius dalam bahasa Tionghoa, istilah aslinya adalah Ru Jiao yang 

berarti agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar dan berbudi 

luhur. Dalam agama Khonghucu terdapat ritual yang harus dilakukan oleh 

para penganutnya. Agama Khonghucu juga mengajarkan tentang 

bagaimana hubungan antar sesama manusia atau disebut ‘Ren Dao’ dan 

bagaimana cara melakukan hubungan dengan Sang Khalik/Pencipta alam 

semesta (Tian Dao) yang disebut dengan istilah ‘Tian’ atau ‘Shang Di’. 
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Konfusianisme mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga 

hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik. 

Penganutnya diajar supaya tetap mengingat nenek moyang seolah-olah 

roh mereka hadir di dunia ini. Ajaran ini merupakan susunan falsafah dan 

etika yang mengajar bagaimana manusia bertingkah laku. 

Gery mengemukakan intisari ajaran Khonghucu adalah Delapan 

Pengakuan Iman (Ba Cheng Chen Gui) dalam agama Khonghucu: 

a) Sepenuh Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa (Cheng Xin Huang Tian) 

b) Sepenuh Iman menjunjung Kebajikan (Cheng Juen Jie De) 

c) Sepenuh Iman Menegakkan Firman Gemilang (Cheng Li Ming Ming) 

d) Sepenuh Iman Percaya adanya Nyawa dan Roh (Cheng Zhi Gui Shen) 

e) Sepenuh Iman memupuk Cita Berbakti (Cheng Yang Xiao Shi) 

f) Sepenuh Iman mengikuti Genta Rohani Nabi Kongzi (Cheng Shun Mu 

Duo) 

g) Sepenuh Iman memuliakan Kitab Si Shu dan Wu Jing (Cheng Qin Jing 

Shu) 

h) Sepenuh Iman menempuh Jalan Suci (Cheng Xing Da Dao) 

Di dalam budaya religius Ru Jiao  diajarkan adanya Lima Hubungan 

Kemanusiaan (Wu Lun) yang dikenal juga sebagai Lima Jalan Suci 

Bermasyarakat (Wu Da Dao). Ke lima Jalan Suci Bermasyarakat tersebut 

meliputi: 

a) Jun Chen   = hubungan Jalansuci antara atasan dan bawahan  

b) Fu Zi          = hubungan Jalan suci antara orangtua dan anak  

c) Fu Fu         = hubungan Jalan suci antara suami dan isteri  
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d) Xiong Di   = hubungan Jalan suci antara kakak dan adik  

e) Peng You  = hubungan Jalansuci antara kawan dan sahabat  

Sou’yb (1996: 177) menyatakan ajaran Khonghucu sebagai berikut: 

a) Jen (bersikap asih) yaitu hasrat untuk melakukan hal-hal yang 

membawa kebajikan bagi bawahan 

b) Bersikap adil, yakni jangan melakukan tindakan yang tidak disenangi 

bawahan atau untuk orang lain melainkan diri sendiri 

c) Bersikap ramah terhadap bawahan, yakni jangan bersikap angkuh 

sombong dan congkak 

d) Chin (bersikap bijaksana) yakni menetapkan sesuatu keputusan 

berdasarkan atas pengetahuan dan hikmah 

e) Hsin (bersikap jujur) karena tanpa kejujuran pihak yang berkuasa 

akan rusak.  

Sedangkan Tanggok (2005: 68) mengemukakan Chang (lima sifat 

mulia) yaitu: 

a) Ren/Jin, yaitu cinta kasih, rasa kebenaran, kebajikan, tahu diri, halus 

budi pekerti (sopan santun) rasa tepo sliro, serta dapat menyelami 

kebenaran 

b) Gi, yaitu rasa solidaritas, senasib, sepenanggungan, dan rasa 

menyelami kebenaran 

c) Li atau Lee, yaitu sopan santun, tata krama, dan budi pekerti 

d) Ce atau Ti, yaitu bijaksana atau kebijaksanan (wisdom), pengertian 

dan kearifan 
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e) Sin yaitu kepercayaan, rasa untuk dapat dipercaya oleh orang lain 

serta dapat memegang janji 

Konfusius tidak menghalangi orang Tionghoa menyembah keramat 

dan penunggu tapi hanya yang patut disembah, bukan menyembah 

barang-barang keramat atau penunggu yang tidak patut disembah, yang 

dipentingkan dalam ajarannya adalah bahwa setiap manusia perlu 

berusaha memperbaiki moral. 

Buanadjaja (2004) mengemukakan bahwa dalam Tata Agama dan 

Tata Laksana Upacara Agama Khonghucu, sesuai yang dituliskan di dalam 

Kitab Suci Ru Jiao (Wujing dan Sishu), ditetapkan sebagai Rumah Ibadah 

agama Khonghucu, sebagai berikut: 

a) Tian Tan                  

 Tempat ibadah untuk bersujud kepada Tian YME    

b) Kong Zi Miao          

 Komplek bangunan Kong Miao berkebaktian bagi NabiKong Zi dan 

menempatkan Jin Shen Nabi Kong Zi  pada altarnya. 

c) Wen Miao                   

 Kong Miao dan meletakkan Shen Zhu Nabi KongZi pada altarnya.                               

d) Kong Miao Litang      

 Ruang kebaktian,tempat segenap umat agama Khonghucu   

melaksanakan ibadah bersama. 

e) Zhong Miao/Zu Miao  

 Rumah Abu leluhur, tempat umat agama Khonghucu berdoa 

memuliakan arwah leluhurnya.  
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f) Xiang Wei                   

 Altar leluhur di dalam keluarga, tempat umat  agama Khonghucu 

berdoa memuliakan arwah leluhur bersama keluarganya. 

g) Kelenteng/Miao          

 Rumah ibadah kepada Tian YME, nabi Kong Zi, untuk berdoa 

memuliakan para malaikat dan arwah suci agama  Khonghucu. 

h) Jiao                            

 Altar sembahyang kepada Tian Yang Maha Esa. 

i) She                            

 Altar sembahyang bagi Malaikat Bumi.  

Sistem altar dan tata ibadah di semua Kelenteng atau Miao apapun 

nama atau sebutannya, kapanpun dan di manapun dia dibangun, 

bersumber pada sebuah Kelenteng untuk memuliakan Nabi Kong Zi (551-

479 SM). 

Priastana (2004: 139) mengemukakan bahwa Confucianist 

mengandung semua unsur kunci yang secara umum dapat dipahami yang 

membentuk semua agama, Confucianist memiliki sistem yang luas 

tentang kepercayaan-kepercayaan yang menerangkan kedudukan 

kemanusiaan di dalam jagat raya dan melengkapi norma-norma perilaku 

manusia. Memiliki guru-guru teladan, kitab-kitab suci, bahkan tempat 

ibadah (temple) dan ritual-ritual.  

Hal-hal penting dalam agama Khonghucu yaitu: 

1) Mengangkat Konfusius sebagai salah satu nabi.  
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2) Menetapkan Litang (Gerbang Kebajikan) sebagai tempat ibadah resmi, 

namun dikarenakan tidak banyak akses ke Litang, masyarakat 

umumnya menganggap klenteng sebagai tempat ibadah umat 

Khonghucu. 

3) Menetapkan Sishu Wujing sebagai kitab suci resmi. 

4) Menetapkan tahun baru Imlek, sebagai hari raya keagamaan resmi. 

5) Hari-hari raya keagamaan lainnya; Imlek, Hari lahir Khonghucu (27-8 

Imlek), Hari Wafat Khonghucu (18-2-Imlek), Hari Genta Rohani 

(Tangce) 22 Desember, Chingming (5 April), Qing Di Gong (8/9-1 

Imlek). 

6) Rohaniwan; Jiao Sheng (Penyebar Agama), Wenshi (Guru Agama), 

Xueshi (Pendeta), Zhang Lao (Tokoh/Sesepuh). 

7) Kalender Imlek terbukti dibuat oleh Nabi Khongcu (Konfusius). Nabi 

Khongcu mengambil sumbernya dari penangalan dinasti Xia (2200 SM) 

yang sudah ditata kembali oleh Nabi Khongcu. 

2. Sejarah Agama Khonghucu 

Khonghucu memang bukanlah pencipta agama ini melainkan ia 

hanya menyempurnakan agama yang sudah ada jauh sebelum 

kelahirannya. Meskipun orang kadang mengira bahwa Khonghucu adalah 

merupakan suatu pengajaran filsafat untuk meningkatkan moral dan 

menjaga etika manusia. 

Ajaran falsafah ini diasaskan oleh Khonghucu yang dilahirkan pada 

tahun 551 SM Chiang Tsai yang saat itu berusia 17 tahun. Seorang yang 

bijak sejak masih kecil dan terkenal dengan penyebaran ilmu-ilmu baru 
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ketika berumur 32 tahun, Kong Hu Cu banyak menulis buku-buku moral, 

sejarah, kesusasteraan dan falsafah yang banyak diikuti oleh penganut 

ajaran ini.  

Qasim (2005: 57) mengemukakan bahwa pada tahun 1956 

berdasarkan survey yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa (PBB) yang 

dimuat di dalam ‘Reporter’ No. 22, ‘Religion and Its Followers Throughout 

the World’, pemeluk agama Khonghucu di dunia berjumlah 300.290.500 

orang, urutan keempat terbesar setelah Katolik, Islam, dan Hindu. 

Pemeluk Khonghucu tersebar sekurang-kurangnya di empat benua, Asia, 

Amerika, Eropa, dan Australia.  

Konfusianisme atau Khonghucu muncul dalam bentuk agama di 

beberapa negara seperti Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong dan Republik 

Rakyat Cina (RRC). Pada masa lalu negara-negara Barat menyangkal 

Konfusianisme sebagai agama, dan menganggap bahwa Konfusianisme 

hanyalah filsafat belaka, suatu sistem etika, sebuah pandangan hidup 

(way of life). 

3. Sejarah Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia 

Keberadaan umat beragama Khonghucu beserta lembaga-lembaga 

keagamaannya di Nusantara atau Indonesia ini sudah ada sejak berabad-

abad yang lalu, bersamaan dengan kedatangan perantau atau pedagang-

pedagang Tionghoa ke tanah air ini. Mengingat sejak zaman Sam Kok 

yang berlangsung sekitar abad ke-3 Masehi, Agama Khonghucu telah 

menjadi salah satu di antara Tiga Agama Besar di China waktu itu, lebih-
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lebih sejak zaman dinasti Han, atau tepatnya tahun 136 sebelum Masehi 

telah dijadikan agama negara. 

Di Tiongkok sejak tahun 136 SM, Khonghucu ditetapkan sebagai 

agama resmi, maka dengan demikian orang-orang Tionghoa datang ke 

Indonesia membawa sistem dan nilai-nilai religius agama Khonghucu. 

Pada abad ke-17 sebutan resmi bagi agama Kong Fu Ji adalah agama Ru 

Jiao.  

Kehadiran Agama Khonghucu di Indonesia telah berlangsung 

berabad-abad lamanya, Kelenteng Ban Hing Kiong di Manado didirikan 

pada tahun 1819. Di Surabaya didirikan tempat ibadah agama Khonghucu 

yang disebut mula-mula Boen Tjhiang Soe, kemudian dipugar kembali 

dan disebut sebagai Boen Bio pada tahun 1906. Sampai dengan sekarang 

Boen Bio yang terletak di Jalan Kapasan 131, Surabaya masih terpelihara 

dengan baik dibawah asuhan Majelis Agama Khonghucu (MAKIN) Boen 

Bio Surabaya. 

Di Solo didirikan Khong Kauw Hwee sebagai Lembaga Agama 

Khonghucu pada tahun 1918. Pada tahun 1923 telah diadakan Kongres 

pertama Khong Kauw Tjong Hwee (Lembaga Pusat Agama Khonghucu) di 

Yogyakarta dengan kesepakatan memilih kota Bandung sebagai Pusat. 

Pada tanggal 25 September 1924 di Bandung diadakan Kongres ke dua 

yang antara lain membahas tentang Tata Agama Khonghucu supaya 

seragam di seluruh kepulauan Nusantara. 

MATAKIN menyatakan berdasarkan sensus penduduk yang 

diadakan lembaga resmi pemerintah yaitu Biro Pusat Statistik Indonesia 
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pada tahun 1976 penduduk Indonesia yang beragama Khonghucu 

mencapai 0,7% yang berarti lebih dari 1 juta jiwa (http//:matakin.or.id). 

Sementara data Biro Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk 2010, 

pemeluk agama Khonghucu di Indonesia berjumlah 117.091 jiwa atau 

sebesar 0,05% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia (http//:bps.go.id)   

Pembinaan di tingkat pusat dilakukan oleh Majelis Tinggi Agama 

Khonghucu Indonesia (MATAKIN) dan tingkat lokal oleh Majelis Agama 

Khonghucu Indonesia (MAKIN), Kebaktian Agama Khonghucu Indonesia 

(KAKIN) atau wadah umat Khonghucu lainnya. Keberadaan organisasi ini 

bukanlah mendasarkan pada wilayah administratif kepemerintahan, tetapi 

berdasarkan pada konsentrasi umat dan tempat ibadah yang ada. 

MATAKIN berdasarkan Pancasila, independen dan tidak berafiliasi dengan 

/ atau kepada organisasi sosial politik manapun, baik di dalam maupun 

luar negeri.  

Pada masa Orde Lama, keberadaan agama Khonghucu diakui 

seperti tercantum dalam UU No 1/Pn.Ps/1965 yang menyatakan bahwa 

agama-agama yang banyak pemeluknya di Indonesia antara lain Islam, 

Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Agama Khonghucu 

sempat mengalami hambatan dalam perkembangannya. Pada masa 

pemerintahan orde baru, agama Khonghucu dilarang oleh pemerintah, 

sehingga aktivitas keagamaan umat Khonghucu menjadi terhambat. 

Diskriminasi umat Konghuchu mulai dirasakan dengan diterbitkannya 

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, 

dan Adat Istiadat Cina yang melarang segala aktivitas berbau Tionghoa. 
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Kemudian disusul pada tahun 1978 diterbitkan Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri No. 477/74054/ BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 

1978 antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah 

yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, sehingga mulailah 

keberadaan umat Khonghucu dipinggirkan. Umat Khonghucu di Indonesia 

hidup dalam tekanan dan pengekangan sebagai akibat tindakan represif 

dan diskriminatif sehingga mempunyai dampak negatif bagi 

perkembangannya. 

Sebagai akibat dilarangnya agama Khonghucu, banyak pemeluk 

kepercayaan tradisional Tionghoa menjadi tidak berstatus sebagai 

pemeluk salah satu dari lima agama yang diakui. Untuk menghindari 

permasalahan politis (dituduh sebagai atheis dan komunis), pemeluk 

kepercayaan tadi kemudian diharuskan untuk memeluk salah satu agama 

yang diakui, mayoritas menjadi pemeluk agama Kristen atau Buddha. 

Demikian juga dengan tempat ibadah yaitu Klenteng yang merupakan 

tempat ibadah kepercayaan tradisional Tionghoa juga terpaksa mengubah 

nama dan menaungkan diri menjadi vihara yang merupakan tempat 

ibadah agama Buddha. Hak kependudukan penganut agama Khonghucu 

juga dilanggar. Penganut agama Khonghucu tidak bisa membuat Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dengan agama Khonghucu. Pada akhirnya mereka 

biasanya memilih agama Buddha atau Kristen untuk dicantumkan dalam 

KTP. 

Tri Dharma adalah salah satu aliran dalam agama Buddha di 

Indonesia. Tri Dharma berasal dari kata Tri dan Dharma. Tri berarti tiga 
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dan Dharma berarti ajaran kebenaran. Jadi secara harfiah Tri Dharma 

berarti tiga ajaran kebenaran yang terdiri dari Buddhisme, Konfusianisme, 

dan Taoisme. Karena alasan inilah banyak pemeluk agama Khonghucu 

bernaung dalam aliran agama Buddha Tri Dharma. Namun tidak tertutup 

kemungkinan bahwa umat Khonghucu juga masuk ke aliran agama 

Buddha lain.  

Umat agama Khonghucu kembali mendapatkan hak kebebasan 

beragamanya setelah rezim orde baru berakhir atau memasuki era 

reformasi. Reformasi secara bahasa berarti perubahan pada proses 

bergulirnya sejarah perpolitikan Indonesia. Masa reformasi di Indonesia 

terjadi setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan 

Presiden Soeharto. Masa Reformasi dimulai di bawah pimpinan Presiden 

BJ Habibie, kemudian diteruskan oleh Abdurrahman Wahid (Gusdur), 

Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudoyono.   

Di era Reformasi, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid menerbitkan 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi 

Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat 

Istiadat Cina. Dengan adanya Keppres ini, penyelenggaraan kegiatan 

keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa 

memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung sebelumnya. 

Keputusan tersebut berlaku sejak 17 Januari 2000. Keppres ini 

mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan 

kebebasan beragama maupun kebebasan untuk berekspresi. Agama 

Konghuchu sekarang ini bebas untuk dianut oleh Warga Negara 
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Indonesia. Banyak kebijakan pemerintah pasca reformasi yang 

mengakomodasi kepentingan umat Khonghucu dan etnis Tionghoa.  

Bentuk pengakuan agama Khonghucu yang lain pasca reformasi 

adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam PP 

ini salah satu isinya diamanatkan mata pelajaran agama Konghuchu dapat 

diselenggarakan di jalur pendidikan formal.  

Upaya penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa juga 

tertuang dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai 

kependudukan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan, pasal 2 dan penjelasan undang-Undang ini 

mendefinisikan bahwa orang Tionghoa adalah orang Indonesia asli. 

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Pendudukan, pasal 106 dinyatakan pencatatan perkawinan 

agama Khonghucu di Kantor Catatan Sipil. Sebelumnya Kantor Catatan 

Sipil tidak mau mencatat pernikahan agama Khonghucu. 

Para pemeluk agama Khonghucu mempunyai altar keluarga atau 

altar leluhurnya yang disebut Kongpo, Hiolo (Xiang Lu), Lingwei. Mereka 

juga beribadat di altar sembahyang Tuhan YME yang menghadap ke 

langit lepas di dalam keluarga masing masing. Keluarga Khonghucu di 

Indonesia sudah memiliki tradisi beribadah kepada Tuhan YME yang 

disebut Thikong (Tian Gong), kepada para suci (Shen Ming), terutama 

leluhur masing masing. Tata ibadah agama ini diajarkan oleh Nabi Besar 

Kong Zi, yang dapat dilihat pada kitab suci Catatan Kesusilaan Li Ji. 
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Ibadah telah menjadi bagian keseharian pemeluk agama Khonghucu, 

yang diwariskan dari generasi ke generasi. 

Sebuah sistem altar di rumah ibadah Kelenteng (Miao), tempat 

kebaktian agama Khonghucu (Kong Miao Litang), bersumber pada sebuah 

Kong Zi Miao dan Wen Miao. Semua Kelenteng di seluruh dunia termasuk 

di Indonesia pasti mempunyai standar sistem altar dan perlengkapan, 

serta tata ibadah / ritual maupun ornamen keagamaan kompleks 

bangunan Kongzi Miao dan Wen Miao. 

4. Agama Khonghucu di Tangerang 

Keberadaan agama Khonghucu di Tangerang jauh sebelum bangsa 

Indonesia merdeka. Akan tetapi perkembangan agama Khonghucu resmi 

melembaga di Tangerang baru terbentuk pada tanggal 20 Desember 1975 

dengan nama MAKIN (Majelis Agama Khonghucu Indonesia). Pada 

tanggal 20-23 Desember tahun 1975 diadakan MUKERSIN (Musyawarah 

Kerja Nasional Seluruh Indonesia) di Tangerang yang membahas 

mengenai kerohaniwan dengan tujuan menyempurnakan tata agama, tata 

cara ibadah, mengatur mengenai keimanan dan pengajaran Khonghucu, 

kebatinan, dan tentang perealisasian perkwawinan (Saidi, 2009). 

Sejak muncul peraturan yang mengijinkan berkembangnya agama 

Khonghucu, Pemerintah Daerah, Kantor Catatan Sipil sejak dari 

kecamatan mulai timbul keberanian. KTP dan perkawinan sudah berstatus 

Khonghucu. Di samping itu, Departemen Agama setempat kooperatif, 

dalam arti mereka sudah diakui keberadaannya bahkan mereka ikut 
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membina forum komunikasi antar umat beragama yang berjumlah enam 

agama (Saidi, 2009). 

Data Biro Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk 2010, pemeluk 

agama Khonghucu di Kabupaten Tangerang berjumlah 1.052 jiwa, di 

Kabupaten Tangerang Selatan berjumlah 787 jiwa, dan di kota Tangerang 

berjumlah 1.243 (http//:bps.go.id). Sehingga di seluruh wilayah 

Tangerang jumlah pemeluk agama Khonghucu berjumlah 3.082 jiwa.   

Di Tangerang pembinaan umat Khonghucu dilakukan oleh MAKIN 

yang saat ini terdiri dari delapan cabang yaitu (1) MAKIN Tangerang,               

(2) MAKIN Pondok Cabe, Kec. Pamulang, (3) MAKIN Ciapus Kec. 

Panongan, (4) MAKIN Maruga, Kec. Serpong, (5) MAKIN Rawakucing 

Neglasari,(6) MAKIN Jurumudi, (7) MAKIN Rawabokor, (8) MAKIN Teluk 

Naga, Tangerang. 

5. Keterkaitan agama Khonghucu dengan agama Buddha 

Tri Dharma adalah salah satu aliran dalam agama Buddha di 

Indonesia. Tri Dharma berasal dari kata Tri dan Dharma. Tri berarti tiga 

dan Dharma berarti ajaran kebenaran. Jadi secara harfiah Tri Dharma 

berarti tiga ajaran kebenaran yang terdiri dari Buddhisme, Konfusianisme, 

dan Taoisme. 

Istilah Tridharma adalah nama baru dari Sam Kauw (dari bahasa 

Hokkian: Sam = tiga, Kauw = agama). Sam Kauw Hwee didirikan pada 

Mei 1934 oleh Kwee Tek Hoay, dengan tujuan untuk membendung 

Kristenisasi pada orang-orang Tionghoa. Karena perubahan agama 

(menjadi Kristen) dianggap sebagai penolakan unsur kebudayaan 
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Tionghoa oleh orang Tionghoa sendiri. Dalam pandangan Sam Kauw 

Hwee, tiga agama ini dapat disebut sebagai agama Tionghoa. (http//: 

id.wikipedia.org) 

Konsep Tridharma bukan hanya ada di Indonesia, tetapi sudah 

berakar mulai abad ke-12 di Tiongkok. Ditambah dengan sifat bangsa 

Tionghoa yang suka mencampuradukkan ajaran agama (sinkretisme) 

yang ada. Banyak bagian kebudayaan Tionghoa yang sudah tercampur-

baur dengan unsur dari ketiga agama ini. 

Tridharma lebih tepat disebut sebagai salah satu bentuk 

kepercayaan tradisional masyarakat Tionghoa sebagai hasil dari 

sinkretisme ketiga filsafat yang mempengaruhi kebudayaan Tionghoa dan 

sejarah Tiongkok sejak 2500 tahun lalu. Karena agama resmi yang diakui 

oleh pemerintah Indonesia hanya lima, maka umat Tridharma di 

Indonesia dikelompokkan dalam lingkup agama Buddha, namun hal ini 

sebenarnya keliru. 

Priastana (2004: 6) menyatakan bahwa Tri Dharma sebagai suatu 

organ kesatuan hanya ada di Indonesia. Tri Dharma lahir karena 

dahsyatnya misi-misi agama Nasrani berorientasi menyedot umat Buddha 

keturunan Tionghoa pada akhir abad 19.  

Singgih (2008: 1) menyatakan bahwa Tri Dharma merupakan 

agama yang penghayatannya menyatu dalam ajaran Buddha, Khong Cu, 

dan Lo Cu. Ketiga ajaran tersebut sama sekali tidak dicampuradukkan 

sehingga tercipta suatu ajaran baru. Ketiga ajaran tersebut masing-

masing tetap bersumber pada kitabnya sendiri-sendiri, yaitu Tripitaka, Su 
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Si & Ngo Nge, dan Ta Te Keng. Kendati ketiga ajaran kebenaran di dalam 

Tri Dharma tersebut bersumber pada kitab sucinya sendiri-sendiri namun 

pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari bagi para umat Buddha 

Tri Dharma ketiga ajaran itu telah mendarah daging/ menyatu sehingga 

sulit untuk dipisah-pisahkan. Terutama ajaran-ajaran yang tercermin 

dalam upacara-upacara ritual (keagamaan) dan perayaan-perayaan 

lainnya. Dalam keseharian, ketiga ajaran tersebut saling menunjang 

dengan serasi sehingga tercipta keselarasan dan kesimbangan, hal ini 

dikarenakan ajaran Tri Dharma memiliki nilai-nilai universal, berlaku bagi 

siapa saja, dimana saja, dan kapan saja.  

Satyadharma (2008: 18) mengemukakan bahwa Buddha Dharma 

menurut alam pikiran India atau Tibet bercorak suatu pandangan hidup 

(ideals of life) yang seaktu-waktu tampak seperti hidupnya Manusia Luhur 

(Superhuman) yang memungkinkan/ lebih cocok merupakan cita-cita 

hidup para dewa-dewi daripada manusia. Sebaliknya Konfusianisme dapat 

disimpulkan seperti lebih mengutamakan akal (Reason, Cengli), toleransi 

(unfanatical), dan manusiawi. Taoisme lebih jauh lagi kebebasannya, 

dengan meminjam kutipan dari tulisan Alan W. Watts dalam buku The 

Way of Zen dikatakan sebagai berikut: ‘Let well enough alone’ atau 

‘biarkanlah menjadi dirinya sendiri’. Keduanya (Konfusianisme & Taoisme) 

jelas merupakan bayangan mentalitas yang bersahaja (easy going type of 

mentality) yang menyerap Buddha Dharma dan membuat Buddha 

Dharma menjadi lebih praktis dari semula, seperti yang dikenal sekarang 

dari agama Buddha Mahayana (Aliran Utara).  
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Keterkaitan agama Buddha dengan Khonghucu juga terjadi melalui 

kesamaan tempat ibadah warga keturunan Tionghoa yaitu Miao / 

Kelenteng. Pada mulanya Miao adalah tempat penghormatan pada leluhur 

(rumah abu). Dulu masing-masing marga membuat Ci untuk 

menghormati para leluhur mereka sebagai rumah abu. Dari perjalanan 

waktu maka timbullah penghormatan pada para dewa/dewi yang 

kemudian dibuatkan ruangan khusus untuk para dewa/dewi yang 

sekarang ini dikenal sebagai Miao yang dapat dihormati oleh berbagai 

macam marga dan suku. Saat ini di dalam Miao masih juga bisa 

ditemukan ruang yang dikhususkan untuk abu leluhur yang masih tetap 

dihormati oleh para sanak keluarga/marga/klan masing-masing. Ada pula 

di dalam Miao disediakan tempat untuk mempelajari ajaran-ajaran/agama 

leluhur seperti ajaran-ajaran Konghucu, Lao Tze dan bahkan ada pula 

yang mempelajari ajaran Buddha. Miao atau Kelenteng (dalam bahasa 

Jawa) dapat membuktikan selain sebagai tempat penghormatan para 

leluhur, para Suci (dewa/dewi), dan tempat mempelajari berbagai ajaran, 

juga sebagai tempat yang damai untuk semua golongan tidak 

memandang dari suku dan agama apa orang itu berasal. Saat ini Miao/ 

Kelenteng bukan lagi milik dari marga, suku, agama, organisasi tertentu 

tapi adalah tempat umum yang dipakai bersama. Kelenteng dapat 

dikatakan bukan milik Khonghucu namun milik orang keturunan 

Tionghoa. Jadi ajaran yang diajarkan di Kelenteng dapat saja ajaran 

Buddha, Taoisme, atau pun Khonghucu. 
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B.  Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan pada permasalahan yang 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis antara lain: 

1) Fenomena Konversi Agama pada Komunitas Suku Baduy Banten 

Penelitian oleh Arsyad Sobby Kesuma (2011). Permasalahan 

penelitian adalah faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi orang 

Baduy pindah agama. Penelitian ini menggunakan beberapa metode 

analisa data; historis dan fenomenologis dan diuraikan secara deskriptif 

analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pindah agama 

yang terjadi pada komunitas Baduy disebabkan beberapa faktor, 

diantaranya; pertama, faktor sejarah. Kedekatan Orang Baduy terhadap 

agama Islam bukanlah hal yang baru.  

2. Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia (Studi Kasus di 

Masyarakat Cina Penganut Agama Khonghucu di Tangerang) 

Penelitian oleh Gunawan Saidi (2009). Permasalahan penelitian 

adalah perkembangan agama Khonghucu pada masa reformasi. Penelitian 

ini menggunakan metode analisa data; historis dan diuraikan secara 

deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dari lapangan dan 

kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umat Khonghucu di 

Tangerang sudah dapat memanfaatkan hak-haknya. 



24 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative 

research) dengan tujuan mengungkapkan suatu fenomena untuk 

memperoleh pemahaman dengan data yang berupa data kualitatif. 

Penelitian ini hendak mendeskripsikan dampak perkembangan agama 

Khonghucu terhadap agama Buddha pasca reformasi di Tangerang.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan cara 

mempelajari dan memahami beberapa kasus, dan analisis data untuk 

memperoleh kesimpulan menggunakan metode induktif. Analisis 

permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologic 

phenomenologic. Peneliti berusaha melakukan interpretasi untuk 

memahami arti suatu peristiwa dan interaksi orang-orang dalam situasi 

tertentu dari sudut pandang subyek yang diteliti.  

2. Setting, waktu, dan tempat penelitian 

Spradley (1980: 39) menyatakan bahwa elemen yang terkandung di 

dalam suatu situasi sosial merupakan objek penelitian yang mempunyai 

tiga dimensi yaitu (1) dimensi tempat, yaitu dimana suatu kegiatan 

berlangsung atau terjadi; (2) dimensi pelaku, yaitu pelaku yang terlibat di 

dalam suatu kegiatan, (3) dimensi kegiatan, yaitu kegiatan yang terjadi 

dimana para pelaku melakukan suatu kegiatan (berperan). 
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Penelitian ini dilaksanakan sekitar dua bulan dari bulan September 

sampai dengan November 2014 di beberapa Litang dan Vihara di 

Tangerang.  

3. Subjek penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan tujuan 

fokus penelitian. Subjek penelitian ini akan ditentukan berdasarkan teknik 

purposive sampling, yakni suatu teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu dari pihak peneliti sendiri. 

Oleh karena itu, sesuai dengan fokus penelitiannya, beberapa orang 

yang dipandang layak dijadikan informan sumber data diantaranya            

(1) pembina agama Khonghucu, (2) pembina agama Buddha,                     

(3) beberapa umat agama Konghucu, dan (4) beberapa umat agama 

Buddha, dan (5) Penyuluh agama Buddha Kementerian Agama RI di 

Kabupaten Tangerang.  

B. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Peneliti 

sebagai human instrumen terjun langsung di dalam kancah penelitian. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

1. Metode observasi 

Pengamatan adalah mengamati secara langsung dengan teliti, 

cermat, dan hati-hati terhadap fenomena di lapangan. Observasi 

dilakukan terhadap kegiatan ibadah umat di vihara dan Litang.  
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2. Metode wawancara 

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data dengan jalan 

tanya jawab langsung dengan tatap muka antara peneliti dengan 

informan. Peneliti berusaha bertanya secara mendalam (dept interview) 

terhadap jawaban atau perilaku informan untuk mendapatkan informasi 

secara detil. 

3. Metode dokumentasi 

Dokumetasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menarik kesimpulan 

yang sahih dari suatu bahan tertulis atau film yang berkaitan dengan 

masalah dalam penelitian serta untuk memperkokoh data yang diperoleh 

peneliti dari informan di lapangan. Dokumen dapat berwujud buku dan 

foto kegiatan. 

C. Metode Kredibilitas Data 

Pemeriksaan keabsahan data menggunakan pemeriksaan kredibilitas. 

Untuk mempertinggi tingkat kredibilitas data penelitian dilaksanakan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Melakukan pengamatan terus-menerus 

Peneliti memperhatikan sesuatu lebih cermat, terinci, dan 

mendalam. Pengamatan dilakukan agar peneliti tidak tergesa-gesa dalam 

menafsirkan suatu data. Oleh karena itu peneliti perlu mengumpulkan 

data yang lebih banyak untuk menilai benar atau tidaknya tafsiran itu 
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2. Triangulasi 

Triangulasi adalah suatu upaya menyilang informasi untuk 

memperoleh kebenaran maupun keabsahan data sehingga diperoleh 

interpretasi yang tepat. 

a) Triangulasi antarsumber 

Adalah membandingkan data berkenaan dengan keterangan 

yang diperoleh dari hasil wawancara yang diperoleh dari pengurus 

dengan data dari pengurus lain, juga antara dari seorang pemeluk 

agama dengan pemeluk yang lain. 

b) Triangulasi antar metode 

Tirangulasi ini dilakukan dengan membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara, maupun dengan 

dokumen yang berkaitan. 

c) Triangulasi antar waktu 

Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan data hasil 

pengamatan dan wawancara pada suatu waktu dengan waktu 

lainnya. 

3. Membicarakan dengan rekan sejawat (peer debriefing) 

Peneliti meminta pertimbangan dari beberapa teman satu program 

studi atau teman  yang telah banyak melakukan penelitian tentang data 

yang terkumpul melalui wawancara, pengamatan, maupun dokumentasi.  

4. Mengadakan member check 

Kegiatan ini adalah mengkonformasikan data yang dikumpulkan 

dengan informan. Dengan konfirmasi ini maka kekeliruan pencatatan 



28 
 

 

 

dapat diperbaiki, ditambah atau dikurangi sehingga data yang diperoleh 

sesuai dengan ucapan dan maksud informan. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan sejak awal penelitian sampai akhir 

kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan alur kegiatan seperti yang dikemukakan oleh Miles & 

Huberman (1984: 21) yakni data reduction, data display, and data 

conslusion(drawing / verifying). 

Langkah analisis data dalam model ini meliputi pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Reduksi data 

dilakukan untuk menyeleksi atau memilih data yang relevan dan bermakna 

yang mengarah pada penemuan dan pemaknaan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

Untuk memudahkan dalam memahami, data disusun secara sistemik 

dalam bentuk display. Peneliti kemudian menarik kesimpulan dan melakukan 

veriifikasi terhadap kesimpulan tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan menengok kembali pertanyaan tentang pola-pola hubungan yang 

diduga sebelumnya.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Umum 

Pada masa sebelum orde baru, agama Konghucu berkembang 

dengan baik. Tetapi setelah Soeharto berkuasa, karena alasan politik 

maka semua yang berkaitan dengan China dilarang berkembang di 

Indonesia. Umat Khonghucu harus memeluk salah satu dari lima agama 

lain yang diakui pemerintah. Memasuki era reformasi budaya Tionghoa 

diperbolehkan lagi berkembang sehingga semua tradisi yang sebelumnya 

terhambat dapat dilaksanakan lagi oleh warga Tionghoa termasuk agama 

Khonghucu boleh dianut. Perkembangan agama Khonghucu ini 

memberikan dampak bagi agama Buddha. 

Agama asli warga keturunan Tionghoa adalah Khonghucu. Bagi 

kalangan masyarakat Tionghoa sendiri tidak begitu terpaku kepada 

agama apa yang dianut, tetapi apapun agamanya warga keturunan 

Tionghoa melaksanakan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-

temurun oleh nenek moyangnya dan dilestarikan sampai sekarang. 

Sebagai contoh setiap warga Tionghoa pasti melaksanakan perayaan 

Imlek, Ceng Beng, Ci Gwee, Pe Cun, dan sebagainya. Bahkan sekarang 

terdapat gereja yang menyelenggarakan Misa Imlek dan vihara yang 

menyelenggarakan kebaktian Imlek.  
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Terdapat dua sudut pandang terhadap pelaksanaan tradisi 

Tionghoa. Bagi pemeluk agama lain, semua tradisi itu dilaksanakan 

sebagai budaya Tionghoa, sedangkan bagi pemeluk Khonghucu, semua 

tradisi itu dilaksanakan sebagai kegiatan agama. Jadi dapat dikatakan 

bahwa semua warga Tionghoa melaksanakan ajaran Khonghucu.  

Agama konghucu di Indonesia tidak hanya mengajarkan kepada 

penganutnya bagaimana untuk berbakti  kepada Tian (Tuhan Yang Maha 

Esa), orang tua, orang yang lebih tua, para pemimpin, tapi juga 

mengajarkan tata cara melakukan ibadah kepada Tian, Nabi, orang-orang 

suci, leluhur dan lain-lain. 

Dari aspek umat Khonghucu, mereka tersebar menjadi tiga 

kelompok yaitu (1) umat yang melaksanakan ibadah di kelenteng,                           

(2) umat yang melaksanakan ibadah di vihara Tridharma, dan (3) umat 

Khonghucu murni yang melaksanakan ibadah di Litang. Kelompok 

pertama adalah umat tradisional yang hanya melaksanakan tradisi sesuai 

dengan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Kelompok kedua adalah 

umat yang melaksanakan ajaran Khonghucu sebagai bagian dari agama 

Buddha Tri Dharma. Kelompok ketiga adalah umat yang murni sebagai 

umat beragama Khonghucu. Namun secara umum warga Tionghoa yang 

mempunyai altar dan melaksanakan sembahyang secara tradisi Tionghoa 

di rumahnya dapat disebut sebagai umat Khonghucu.  

Tempat ibadah Khonghucu adalah Litang, Miao (Bio), Kongzi Miao, 

Khongcu Bio dan Kelenteng. Litang, selain merupakan tempat 

sembahyang, juga merupakan tempat kebaktian berkala (biasanya setiap 



31 
 

 

 

hari Minggu atau tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek). Di sini umat 

mendapat siraman rohani (khotbah) dari para rohaniwan. Li artinya 

kesusilaan, Tang artinya tempat. Jadi Litang artinya tempat kesusilaan. 

Kelenteng adalah Cing Tian Cu artinya memuliakan Tuhan. Miao dan 

Kelenteng biasanya hanya merupakan tempat sembahyang. Kalau pun 

ada kebaktian, biasanya ditempatkan di ruangan yang terpisah agar tak 

terganggu aktivitas sembahyang. Di samping menjadi tempat ibadah 

agama Khonghucu, Kelenteng biasanya juga menjadi tempat ibadah 

agama Tao dan agama Buddha Mahayana. 

Pembinaan umat agama Khonghucu dilaksanakan oleh Majelis 

Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) di tingkat pusat, Majelis 

Agama Konghucu Indonesia (MAKIN di tingkat kabupaten dan 

kotamadya, dan Kebaktian Khonghucu Indonesia (KAKIN). Terdapat juga 

Penyuluh agama Khonghucu non PNS yang digaji oleh pemerintah.  

 
 



 

2. Display Data 

Dimensi Penelitian Agama Khonghucu Agama Buddha 

1. Konsep agama 1. Khonghucu istilah aslinya adalah Ru Jiao 
yang berarti orang yang lembut hati, 
terpelajar dan berbudi luhur 
Agama asli warga Tionghoa adalah 
Khonghucu 

1. Buddhisme Tridharma 
Terdiri dari tiga ajaran yaitu unsur 
ajaran Buddha Mahayana dimana 
terdapat dewa-dewa seperti Kwan 
Kong, Kwan Im dan sebagainya, dari 
unsur Khonghucu adalah tata 
caranya, sedangkan dari unsur 
Taoisme adalah para dewa dan 
bodhisatva, dan juga ajaran Lao Tze 

2. Perpindahan agama dari 
Buddha ke Khonghucu 

2. Di era reformasi dimana Konghucu 
diperbolehkan lagi berkembang, orang 
Tionghoa ada yang kembali ke agama 
Konghucu dan ada juga yang tetap 
menganut agama lain yang sudah 
dianutnya 

2. Bukan perpindahan, tetapi kembali. 
Dari awalnya warga Tionghoa 
memang beragama Khonghucu. 
Setelah diakui mereka kembali ke 
Khonghucu. Tetapi tidak semua, ada 
yang tetap di Tri Dharma, 
kebanyakan di kelenteng karena 
memang agama asli orang Tionghoa 
adalah Khonghucu 

3. Masalah yang dihadapi saat ini 3. Umat Khonghucu merasa kesulitan dalam 
mendapatkan tempat ibadah 
Contoh kasus di di Pekalongan, umat 
Konghucu tidak boleh melaksanakan 
ibadah di kelenteng 

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak 
agama Khonghucu terhadap umat 
Buddha menimbulkan beberapa 
sengketa tempat ibadah 

4. Pandangan terhadap kelenteng 4. a. Kelenteng adalah tempat ibadah 
dimana umat Buddha, Khonghucu, 
maupun Taoisme dapat beribadah.  

4. a. Kelenteng adalah tempat ibadah 
dimana umat Buddha, 
Khonghucu, maupun Taoisme 

3
2
 



 

b.  Kelenteng harusnya di bawah binaan 
agama Khonghucu 

dapat beribadah.  
b. Kelenteng adalah independen  

5. Harapan  5. a. Kelenteng kembali ke fungsi aslinya 
yaitu tempat ibadah umat Buddha, 
Konghucu, dan Taoisme, tetapi bukan 
sinkretisme (perpaduan agama) 
melainkan setiap ajaran agama 
dilaksanakan masing-masing.  

b. Lebih dari itu jika memungkinkan 
semua kelenteng diharapkan dapat 
dialihfungsikan sebagai tempat ibadah 
agama Khonghucu atau Litang 

5. Semua pihak menjalankan 
kepentingan masing-masing dan 
tidak mengganggu pihak lain 

6. Upaya yang dilakukan untuk 
menjaga / melaksanakan 
kepentingannya 

 
 

6. a. Pihak Khonghucu berusaha 
mendapatkan simpati dengan cara 
mengundang umat vihara dalam  
berbagai kegiatan yang 
diselenggarakan  

b. Mengunjungi vihara dan melakukan 
ajakan pindah agama 

c. Dalam  pertemuan Forum Komunikasi 
Umat Beragama (FKUB) pengurus 
MATAKIN melakukan sosialisasi 
tentang perkembangan agama 
Konghucu saat ini 

 

6. a. Untuk menghindari pengaruh yang 
lebih besar maka vihara 
membatasi keikutsertaan dalam 
berbagai kegiatan 

b. Penguatan internal umat Buddha 
c. Vihara melakukan kaderisasi  

 
 

7. Hubungan antar umat 
beragama 

7. a.  Umat tetap dapat melakukan 
hubungan sosial dengan harmonis 
 
 

7. a. Hubungan umat Buddha dengan 
pihak agama Khonghucu baik dan 
harmonis 
 

3
3
 



 

b. Secara kelembagaan pembina umat 
Buddha ingin mempertahankan 
umatnya sedangkan pembina umat 
Khonghucu ingin mengambil kembali 
umatnya tetapi dengan berdasarkan 
keikhlasan tanpa paksaan 

b. Sejauh masih dapat duduk 
bersama tanpa mencampuri 
urusan masing-masing, pembina 
umat Buddha berhubungan 
dengan baik 

 

3
4
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B. Pembahasan 

1. Dampak dalam Aspek Pemeluk Agama 

Dengan diakuinya kembali agama Khonghucu di Indonesia pada 

masa reformasi, maka umat yang mempunyai keyakinan pada Khonghucu 

dapat secara resmi memeluk agama Khonghucu. Hak-hak sipil warga 

Tionghoa dipulihkan kembali. Administrasi kependudukan disamakan 

dengan warga lain, termasuk pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) dapat 

dicantumkan agama Khonghucu. Demikian juga perkawinan umat 

beragama Khonghucu dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Ibadah 

agama Khonghucu dapat dirayakan dengan bebas tanpa ijin yang rumit 

dan tanpa tekanan maupun gangguan. Tradisi asli Tionghoa dapat digelar 

dengan bebas di manapun.  

Dengan berbagai kemudahan tersebut maka terdapat umat Buddha 

yang berpindah secara formal ke agama Khonghucu. Umat yang pindah 

ini khususnya berasal dari umat Khonghucu yang dulunya memang sudah 

beragama Khonghucu pada saat agama ini masih diijinkan oleh 

pemerintah. Jadi mereka adalah umat yang peduli terhadap status 

keagamaannya dan ingin melaksanakan ajaran Khonghucu secara baik.  

Sementara di pihak lain, sebagian umat tetap bertahan di dalam 

agama Buddha karena sudah merasa nyaman. Misalnya di dalam agama 

Buddha Tri Dharma seorang umat selain dapat melaksanakan ajaran 

agama Buddha juga dapat melaksanakan tradisi Tionghoa tanpa 

bertentangan satu sama lain. Inilah yang membuat umat merasa nyaman 

dan tidak perlu melakukan perubahan status agama.  
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2. Dampak dalam Aspek Tempat Ibadah 

Kelenteng adalah tempat ibadah dimana umat agama Buddha, 

Khonghucu, dan Taoisme dapat melaksanakan ibadah. Kepemilikan 

kelenteng adalah milik yayasan. Kelenteng ada yang mandiri dan ada juga 

yang milik suatu yayasan dimana yayasan itu juga memiliki vihara dalam 

binaan agama Buddha. Pihak Khonghucu beranggapan bahwa kelenteng 

cenderung ke agama Buddha dengan memberi nama vihara. Pihak 

Khonghucu mengklaim bahwa seharusnya kelenteng adalah milik agama 

Khonghucu. Minimal kelenteng dikembalikan kepada fungsi aslinya 

sebagai tempat ibadah umat agama Buddha, Khonghucu, dan Taoisme. 

Namun untuk selanjutnya diharapkan bahwa kelenteng dapat beralih 

fungsi sebagai Litang yaitu tempat ibadah umat beragama Khonghucu.  

Dari kepentingan yang berbeda tersebut maka terjadi sengketa 

dalam kepemilikan kelenteng. Hal ini disebabkan karena umat yang 

beribadah di kelenteng di antaranya adalah penganut Khonghucu, tetapi 

pemilik kelenteng belum tentu penganut Khonghucu. Ketika kelenteng 

akan dijadikan sebagai tempat ibadah Khonghucu maka ditolak oleh 

pemilik kelenteng. Sehingga yang terjadi adalah perebutan aset kelenteng 

bukan perebutan umat.   

Sampai saat ini usaha yang dilakukan oleh umat Khonghucu yang 

bertujuan untuk mengembalikan fungsi kelenteng sudah mendapatkan 

hasil yaitu di dua kelenteng (Bio) yaitu Tjo Shu Bio di Rawa Kucing dan 

Kong Tek Bio di Kampung Melayu. Kedua kelenteng tersebut berfungsi 
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sebagai kelenteng dan bukan sebagai vihara. Di sebelah kelenteng itu 

terdapat Litang tempat ibadah agama Khonghucu. 

3. Dampak dalam Aspek Organisasi  

Kelenteng yang sebelumnya independen atau yang dalam binaan 

agama Buddha bila beralih fungsi menjadi Litang maka secara otomatis 

berubah menjadi berada dalam binaan MAKIN atau pembina agama 

Khonghucu. Dari pihak Khonghucu, tentu berusaha untuk 

mengembangkan sayap dengan memperkuat organisasi agar dapat 

mendapatkan umat lebih banyak sehingga agama Khonghucu lebih cepat 

berkembang.  

4. Dampak dalam Aspek Sosial  

Sebagian besar warga Tionghoa apapun agama resminya tetap 

melaksanakan tradisi yang dipelihara sejak dulu. Dapat dikatakan tradisi 

lebih penting dari agama. Sehingga ketika terjadi perubahan dalam 

agama Khonghucu dari kondisi tidak berkembang kemudian muncul lagi 

sebagai agama resmi, maka hal ini tidak begitu berpengaruh pada 

kehidupan umat. Hubungan antar umat tetap harmonis, bahkan banyak 

yang tidak tahu atau tidak peduli akan munculnya kembali agama 

Khonghucu. Yang penting bagi umat adalah melaksanakan tradisi dan 

juga melaksanakan agama sesuai yang dianutnya. Tradisi Tionghoa tetap 

dilaksanakan dengan bebas oleh siapapun.   

5. Peran Pembina Umat Buddha 

Dalam mencapai visi mengembangkan agama, maka pembina 

agama Khonghucu menjalankan misinya untuk mendapatkan kembali 
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umatnya. Hal itu ditempuh dengan melakukan berbagai upaya. Di antara 

upaya-upaya tersebut terdapat tindakan yang terkait dengan agama 

Buddha, antara lain: 

a) Pihak Khonghucu berusaha mendapatkan simpati dengan cara 

mengundang umat vihara dalam  berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan  

b) Mengunjungi vihara dan melakukan ajakan pindah agama 

c) Dalam  pertemuan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 

pengurus MATAKIN melakukan sosialisasi tentang perkembangan 

agama Konghucu saat ini, juga meminta kejelasan status kelenteng 

sebagai tempat ibadah. 

Menghadapi kondisi tersebut, pembina umat Buddha memberikan 

sikap untuk melindungi agama Buddha. Dalam hal ini terdapat kendala 

yang dihadapi dan upaya yang ditempuh. 

1) Kendala yang dihadapi oleh para pembina umat Buddha dalam 

mempertahankan pemeluk agama Buddha. 

Khususnya di dalam agama Buddha Tri Dharma, kesulitan yang 

dihadapi adalah karena di dalam Tri Dharma itu terdapat umat 

Khonghucu sehingga akan selalu rentan terhadap pengaruh dari pihak 

agama Khonghucu. Kesulitan lain adalah terdapat kelenteng yang sulit 

untuk mendapat binaan dari agama Buddha.  

2) Upaya yang dilakukan oleh para pembina umat Buddha  

Pembina umat agama Buddha mempunyai dua sisi tugas. Di 

satu sisi berkewajiban membina umat dan menjaga keutuhannya dari 
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perpecahan internal dan dari gangguan eksternal. Khususnya di 

dalam agama Buddha Tri Dharma dimana di dalamnya terdapat 

ajaran Khonghucu, maka pembina umat Buddha Tri Dharma 

berupaya membina agar umat tetap berada di dalam agama Buddha 

Tri Dharma dan tidak tergoda untuk berpindah ke agama Khonghucu. 

Untuk melaksanakan tugas ini tidak ringan karena adanya berbagai 

upaya dari pihak agama Khonghucu untuk mempengaruhi umat.  

Pembina umat Buddha melakukakan kaderisasi agar memliki 

penerus yang akan menjaga keutuhan agama Buddha. Selain itu 

umat Buddha membentengi diri dari pengaruh pihak lain dengan 

membatasi kegiatan yang terdapat maksud untuk mempengaruhi 

umat. Yang paling penting adalah penguatan di internal yaitu 

membina keyakinan umat.  

Di sisi lain pembina agama Buddha juga mempunyai tugas 

menjaga kerukunan, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. 

Dalam hal ini pembina tetap melakukan hubungan baik dengan pihak 

agama lain dengan tetap waspada agar tidak terkena upaya 

pengaruh terhadap umat.   
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Perkembangan atau kebangkitan kembali agama Khonghucu di 

Indonesia pasca reformasi khususnya di Tangerang memberikan dampak 

terhadap agama Buddha dalam beberapa aspek, antara lain: 

1. Dampak dalam aspek pemeluk agama. 

Terdapat umat Buddha yang secara formal pindah ke agama 

Khonghucu walaupun dalam jumlah kecil.  

2. Dampak dalam aspek tempat ibadah. 

Terjadi sengketa fungsi dan kepemilikan kelenteng yang 

merupakan tempat ibadah bagi umat Buddha, Khonghucu, dan Taoisme 

diinginkan oleh umat Khonghucu untuk menjadi tempat ibadah khusus 

umat agama Khonghucu. 

3. Dampak dalam organisasi. 

Terjadi perubahan pembinaan bagi tempat ibadah yang 

sebelumnya dalam pembinaan umat Buddha berubah menjadi dalam 

pembinaan agama Khonghucu. 

4. Dampak dalam aspek sosial. 

Tidak terjadi dampak sosial yang berarti bagi umat beragama. 

Semua umat Tionghoa yang beragama apapun tetap dapat menjalin 

hubungan sosial yang harmonis tanpa terganggu oleh perkembangan 

agama.  
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5. Pihak agama Khonghucu melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan 

umat, di pihak lain pembina agama Buddha menghadapi dengan tindakan 

pencegahan pengaruh eksternal dan memperkuat internal umat Buddha. 

Pembina umat Buddha juga tetap melakukan hubungan baik dengan 

agama lain untuk menjaga kerukunan umat beragama.  

B. Rekomendasi 

Dari uraian perkembangan atau kebangkitan kembali agama 

Khonghucu di Indonesia pasca reformasi khususnya di Tangerang, dapat 

disampaikan beberapa rekomendasi kepada para pihak terkait sebagai 

berikut: 

1. Bagi umat Buddha 

Umat Buddha hendaknya melaksanakan ajaran Buddha secara 

baik, dimana di dalam ajaran itu terkandung kebijaksanaan dan cinta 

kasih kepada semua makhluk. Dalam menghadapi segala permasalahan 

yang terjadi berkaitan dengan agama Khonghucu, umat Buddha dapat 

melihat secara jelas dengan pikiran jernih sehingga dapat bersikap bijak 

dan proporsional serta tidak terpancing emosi. Tetap menjaga keyakinan 

dan melaksanakan agama dengan baik adalah sangat penting.    

2. Bagi para pembina umat Buddha 

Para pembina umat Buddha yang terdiri dari para penyuluh, 

dharmaduta, pandita, dan guru dapat memahami permasalahan yang 

sedang berkembang dan dapat menyikapi dengan bijaksana. Pembinaan 

diutamakan kepada upaya memperdalam pemahaman terhadap Dhamma 

dan memperkuat keyakinan dalam agama Buddha sehingga tidak mudah 
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terpengaruh oleh pihak lain. Di sisi lain para pembina juga harus 

menumbuhkan cinta kasih dan toleransi sehingga tidak melakukan 

tindakan yang dapat memicu pertentangan di antara umat beragama.  

3. Bagi pemerintah  

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI dapat mengambil kebijakan 

yang tepat dalam menghadapi permasalahan kehidupan beragama, 

dapat melaksanakan kebijakan dengan tegas. Yang dibutuhkan oleh 

umat Buddha adalah perlindungan akan kepentingan dan hak-haknya 

dalam beragama. Maka pemerintah harus dapat melayani kebutuhan 

umat tersebut.  
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