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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keberagaman suku, adat istiadat, 

kebudayaan, dan agama. Satu dari sekian banyak keberagaman yang dimiliki adalah etnis 

Tionghoa. Etnis Tionghoa merupakan etnis minoritas di Indonesia, namun demikian, menarik 

untuk dibahas karena beberapa hal: Pertama, lamanya keberadaan mereka di Indonesia yang 

diprediksi telah ratusan tahun, bahkan sebelum Indonesia ada sebagai negara proklamasi. 

Kedua, mereka dianggap satu etnis yang survive disebabkan ketangguhannya bekerja, 

sehingga banyak yang sukses secara ekonomi. Ketiga, mereka memiliki naluri perantauan 

yang kuat (melalang buana) ke berbagai belahan dunia mencari penghidupan yang layak bagi 

diri, keluarga, maupun keturunannya. Jadi etnis Tionghoa mempunyai kecenderungan gemar 

’berpetualang’. Hal ini tidak lain didasari oleh semangat untuk memperoleh kehidupan yang 

lebih baik. Oetomo (1980:35) dalam buku ’Cina Dan Masyarakatnya’ mengatakan bahwa 

ciri yang paling menentukan dari sikap etnis Tionghoa terhadap dunia sekitarnya adalah 

komitmen total mereka terhadap kehidupan sebagaimana adanya. Seburuk-buruknya, mereka 

akan berharap dapat menciptakan keadaan di mana anak-anak atau keturunannya dapat 

memiliki hal-hal baik yang tidak mereka miliki. Hal ini pun menular dalam semangat 

beragamanya. Perjalanan religi dengan mencari agama-agama baginya juga dimaksudkan 

agar dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin untuk memperbaiki hidupnya. Mereka ingin 

bebas mengekspresikan pilihan keyakinannya dalam rangka mencari kenyamanan, kebaikan, 

dan kebahagiaan hidupnya dengan cara dan versinya sendiri terlepas dari dimensi rasional 

atau tidak rasional, bagi mereka tidak penting. Mereka hanya bertekad mencari jati diri 

beragama dengan caranya sendiri ‘mengelana atau melalang buana’ berpindah dari satu 

agama ke agama lain, dengan kata lain mengkonversikan dirinya dalam beragama menurut 



versinya sendiri yang dianggap dapat memberi kebaikan hidupnya (lebih sejahtera), sehingga 

beberapa di antara mereka kemudian melakukan konversi agama. Keempat, mereka memiliki 

rasa hormat yang luar biasa terhadap para leluhurnya. Hampir dapat dipastikan di setiap 

rumah orang Tionghoa terdapat altar sembahyangan untuk memulyakan para leluhurnya. 

Tradisi etnis Tionghoa memulyakan leluhurnya menjadi dasar nilai religi dalam 

kehidupannya. Bukti tersebut, misalnya dapat kita lihat pada tradisi cheng beng, yakni 

perayaan sakral yang dilakukan untuk menghormati para leluhur (nenek moyang). Oleh sebab 

itu, bagi mereka (etnis Tionghoa), tradisi cheng beng dianggap sebagai kewajiban moral 

karena merupakan kegiatan luhur (mulia). Biasanya pada moment tradisi perayaan ini, etnis 

Tionghoa yang berada di perantauan akan kembali pulang ke kampung halamannya untuk 

menziarahi makam para leluhur dan melakukan ritual sembahyangan. Lan (2013:127) 

pemerhati etnis Tionghoa mengatakan bahwa ritual cheng beng merupakan upacara sakral 

untuk menghormati para leluhur dengan mendatangi makam leluhur dan melakukan 

sembahyangan sebagai rasa penghormatan yang dalam terhadap leluhurnya. Dalam tradisi 

ritual sakral tersebut  biasanya dilakukan berbagai kegiatan seperti: membersihkan makam, 

menabur bunga (karangan bunga), menebarkan kertas, dan  juga membakar kertas yang biasa 

disebut dengan ’gincua’ (Mandarin: yinzhi/kertas perak).  

Kecenderungan perilaku bersifat ‘religi’ serupa yang mereka lakukan juga bisa kita 

saksikan pada tradisi  mengunjungi makam atau tempat-tempat yang dianggap keramat, 

seperti: gunung Kawi (Malang), gunung Kemukus (Sragen), makam Ngujang (Tulungagung),  

dan tempat-tempat lain yang diyakini bisa mendatangkan kerejekian (keberkahan), termasuk 

di antaranya Klenteng.  

Karakter perilaku etnis Tionghoa tersebut di atas menandakan bahwa mereka 

menyukai petualangan religi untuk mencari jati diri dan menemukan kehidupan rohaninya 

dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik (sejahtera). Perilaku mencoba-coba inilah 



yang kemudian juga terbawa ke dalam perilaku beragamanya yang suka bereksperimen, 

dengan kata lain mencari agama baru atau berpindah-pindah agama yang dirasa cocok untuk 

dirinya,  memberikan ketenangan hidup baginya, terbebas dari tekanan batin, memberikan 

jalan keluar (solusi) dari segala kesulitan hidupnya, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan, 

biasanya terdorong untuk mencari solusi terhadap persoalan hidup yang tak bisa dipecahkan 

secara rasional, sehingga mereka mencari kekuatan irrasional sebagai alternatif solusi (jalan 

keluar) mengatasi (memecahkan) persoalan pelik yang mereka hadapi, seperti: kehampaan 

jiwa, kebuntuan ekonomi, kebangkrutan usaha, konflik persaingan kerja, terbelit hutang, 

penglarisan, perjodohan, kesembuhan penyakit, dan lain sebagainya. Fenomena inilah yang 

ikut melahirkan tindakan sosial konversi agama, termasuk  tindakan sosial konversi agama 

yang terjadi di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, di mana beberapa orang anggota 

komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma yang beragama Budha, Konghucu, 

Taoisme mengkonversikan dirinya ke agama Katolik/Kristen/Islam, kemudian ada yang 

kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan beragama Budha, Konghucu, Taoisme, 

dan ada juga yang tidak kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma, khususnya yang 

mengkonversikan dirinya ke agama Islam. 

Sebenarnya, fenomena orang melakukan tindakan sosial konversi agama sudah 

banyak terjadi. Beberapa referensi menyebutkan alasan orang melakukan konversi agama 

sebagai berikut: (1) Terlanjur jatuh cinta, misalnya, ketika seorang perempuan dinikahi oleh 

seorang pria, maka hampir dapat dipastikan si perempuan tersebut akan mengikuti agama 

suaminya, ataupun terjadi sebaliknya., (2) Capek miskin. Faktor ini menjadi penyebab 

terjadinya tekanan batin yang hebat, sehingga biasanya orang ingin cepat keluar dari 

kemiskinan, maka salah satu cara instan untuk keluar dari kemiskinan tersebut biasanya lalu 

Ia pindah agama. Mereka menganggap pindah agama adalah hak azasinya dan urusan agama 

adalah urusan pribadinya., (3) Prinsip semua agama sama. Prinsip ini dianut beberapa orang 



yang pindah agama. Beberapa penganut Hindu misalnya, mempunyai pemahaman prinsip ini 

yang membuat mereka ringan saja untuk pindah agama., (4) Berat di ongkos. Faktor ini bisa 

dicontohkan misalnya beberapa orang penganut Hindu, ada saja yang mengeluh tentang 

berbagai ritual keagamaan yang selalu dirupakan dengan upacara. Hal ini dianggap sangat 

memberatkan karena memakan biaya besar yang berakibat sangat membebani kehidupan 

mereka., (5) Anggapan bahwa agama tidak penting datang dari pengikut spiritualis dan 

atheis. Kaum spiritualis beranggapan bahwa agama hanya membajak hak hidup mereka untuk 

mengenal Tuhan dengan caranya sendiri. Sementara, pengikut atheis beranggapan bahwa 

agama hanya menjadi candu, racun, dan lelucon belaka, sehingga agama tidak diperlukan 

oleh mereka. (http://popbali.com/5-alasan-tak-logis-orang-bali-pindah-agama/). 

Dalam versi lain, alasan terjadinya konversi agama disebutkan: (1) Pergumulan 

hidup, seperti masalah-masalah, sakit atau keinginan terwujudnya harapan lalu membuat 

seseorang berjanji untuk berkomitmen pada Tuhan atau agama tertentu. Dalam hal ini 

misalnya, dialami  Djudjuk, setelah didoakan secara Kristen dan sembuh, Ia memeluk agama 

Kristen, juga Konstantinus Agung (272-237M) berjanji akan menjadi Kristen jika menjadi 

Kaisar Romawi., (2) Melihat kehebatan  tokohnya, seperti orang mengikuti Yesus karena 

mukjizatnya yang luar biasa, misalnya dapat menghidupkan orang mati, menarik orang untuk 

menjadi Kristen., (3) Pindah agama karena mengalami kekecewaan, kemudian mencari 

agama lain yang dipercayai dapat mewujudkan keinginannya., (4) Pindah agama karena 

pencarian kebenaran tentang Tuhan melalui proses belajar dan perenungan pribadi., (5) 

Cuius regio euis religio, penguasa daerah menjadi penguasa agama, sehingga bisa memaksa 

(mengintervensi) rakyatnya untuk mengikuti agama sang penguasa. 

(http://www.satuharapan.com.readdetail/read/mengapa-orang-pindahagama). 

 Hendropuspito (1993:77-80) menyebutkan bahwa masalah konversi agama bukan saja 

menyangkut sikap institusional dari agama yang dimasuki, tetapi juga menyangkut sikap 

http://popbali.com/5-alasan-tak-logis-orang-bali-pindah-agama/


personal dari orang masuk agama. Menurutnya, ada empat faktor yang mendorong orang 

melakukan konversi agama yaitu: (1). Faktor pengaruh Ilahi. Orang pindah agama karena 

adanya hidayah dari Allah berupa petunjuk kebenaran yang harus diikutinya. Kekuatan 

hidayah ini sangat dahsyat, sehingga orang tidak akan mampu menolaknya apabila 

dikehendaki oleh Allah., (2). Faktor pembebasan dari tekanan batin. Tekanan batin dalam 

diri seseorang terjadi dari berbagai sebab, bisa karena faktor ekonomi berupa kemiskinan, 

kebangkrutan usaha, mengakibatkan orang menjadi tertekan batinnya. Tekanan batin tersebut 

tidak dapat diselesaikannya sendiri, lalu orang mencari bantuan di luar dirinya dari dunia lain 

sebagai alternatif, sehingga Ia kemudian memperoleh pandangan baru yang mampu 

mengalahkan pedoman hidupnya terdahulu, menjadi alasan untuk melakukan konversi 

agama., (3). Faktor situasi pendidikan. Pendidikan juga ikut memainkan peranan penting 

terbentuknya disposisi religious. Namun, jika para pendiri sekolah keagamaan bertujuan 

semata-mata untuk mencapai pemeluk-pemeluk baru, maka akan menemui kekecewaan, 

tetapi rasa kecewa dapat terobati manakala tujuan pendidikan itu bukan untuk mencari 

konversi religius, melainkan untuk mencerdaskan suatu bangsa, membangun diri dan 

masyarakatnya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional., (4). Faktor 

aneka pengaruh sosial, seperti: pergaulan antar pribadi, misal: seorang teman akrab diajak 

menghadiri kebaktian keagamaan berkali-kali, maka lama-lama juga akan meninggalkan 

‘pegangan lamanya untuk mencari pegangan baru’ karena memperoleh pengaruh (anjuran) 

dari sahabat karibnya.  

Namun, pada penelitian awal (13 Januari 2016) yang dilakukan peneliti di lapangan 

subyek penelitian, diketahui bahwa dorongan konversi agama terlihat dalam tiga aspek 

substansial, meliputi:  

a Emosi (perasaan). Mereka mencari  agama yang bisa membimbing (menyelesaikan) segala 

persoalan hidupnya, memberi ketenangan batin, ketenteraman jiwa bagi mereka dan 



keluarganya. Perlu diingat, konversi agama yang mereka lakukan terjadi di latar belakangi 

oleh ketidaknyamanan karena merasa memperoleh tekanan sosial politik1 dari kebijakan 

rezim orde baru yang dirasakan diskriminatif terhadap mereka dalam masalah 

kewarganegaraan, kebebasan ritual keagamaan, eksistensi Klenteng mau ’dibumi 

hanguskan’, semua yang berbau ke-’cina’-an tidak boleh digunakan, misal huruf ’kanji’ 

tidak boleh dipakai, sehingga mereka melakukan konversi agama keluar dari Klenteng 

untuk mencari rasa aman dan nyaman terhadap diri dan keluarganya. (Rahayu, 2005:15). 

b Motivasi (kepentingan). Tindakan sosial konversi agama beberapa orang etnis Tionghoa 

umat Klenteng Tri Dharma yang beragama Budha, Konghucu, Taoisme mencari agama 

baru di luar Klenteng adalah dalam rangka untuk mencari rasa aman, nyaman terhadap diri 

dan keluarganya, terbebas dari tekanan batin. Aspek motivasi ini bersifat internal dan 

eksternal. Bersifat internal, seperti kecenderungan sifat (perilaku) petualang yang ada 

dalam diri mereka mendorong untuk  mencoba terus berbagai agama sampai mereka 

menemukan agama yang dirasa cocok baginya. Bersifat eksternal, di luar dirinya, seperti: 

persoalan ekonomi (permasalahan hidup dan kebangkrutan usaha), sosial (terjadinya gaps 

pergaulan), maupun politik (kebijakan diskriminatif yang dirasakan tidak berpihak kepada 

mereka) menimbulkan tekanan batin baginya.  

c Ekspektasi (harapan). Dengan konversi agama yang mereka lakukan, mereka berharap 

dapat keluar atau terbebas dari tekanan batin yang mereka alami.  

Secara garis besar, dapat digarisbawahi sebab-sebab terjadinya tindakan sosial 

konversi agama di kalangan umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio sebagai berikut: 

                                                
1Tekanan sosial politik= terjadi di era rezim kekuasaan Soeharto di mana otoriterisasi terjadi dalam seluruh aspek kehidupan berpolitik di 

Indonesia, mengakibatkan tekanan psikis secara hebat dari kalangan non pribumi (sebutan kala itu bagi etnis Tionghoa) yang 
merasakan perlakukan diskriminatif tersebut. Perlakuan yang mengancam kenyamanan hak-hak sebagai warga negara. 
Permasalahan kemudian muncul, ketika dalam mengekspresikan keyakinan beragama sebagai umat Klenteng Tri Dharma ”merasa 
terganggu” (bahkan terancam) sebagai efek langsung kebijakan politik orde baru yang dianggap diskriminatif tersebut, di mana 
mereka akhirnya dengan terpaksa kemudian ”lari dari kenyataan” dengan meninggalkan agama leluhurnya (Budha, Khonghucu, 
Taoisme) untuk melakukan tindakan sosial konversi agama keluar dari Klenteng. 



1. Adanya pressur (tekanan) yang relatif cukup hebat dari rezim kekuasaan orde baru yang 

terindikasi anti Cina (Tionghoa) dengan mendiskreditkan Klenteng dan segala hal yang 

berbau ’Cina’, melalui kebijakan yang cenderung diskriminatif, sehingga beberapa orang 

komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma tidak merasa nyaman lagi berada di 

Klenteng, dan kemudian terjadilah dorongan untuk keluar dari Klenteng dengan jalan 

melakukan tindakan sosial konversi agama ke Katolik/Kristen/Islam agar terbebas dari 

tekanan (pressur) dari kekuasaan rezim orde baru, dengan maksud mencari ketenangan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan hidup diri dan keluarganya. 

2. Tekanan batin yang dipicu oleh berbagai persoalan ekonomi dan sosial, seperti:  

kebangkrutan usaha, menyebabkan beberapa orang komunitas etnis Tionghoa umat 

Klenteng Tri Dharma kemudian melakukan tindakan sosial konversi agama kembali 

menjadi umat Klenteng Tri Dharma, khususnya yang dulu meninggalkan Klenteng karena 

telah mengkonversikan dirinya ke agama Katolik/Kristen.  

Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio, di mana terdapat indikasi terjadinya tindakan sosial konversi agama, 

yakni beberapa orang komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma yang beragama 

Budha, Konghucu, Taoisme pindah ke agama Katolik/Kristen/Islam, kemudian ada yang 

kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan beragama Budha, Konghucu, Taoisme, 

dan ada yang tidak kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma khususnya yang 

mengkonversikan dirinya ke agama Islam, dengan tema ”Tindakan Sosial Konversi Agama 

(Studi Di Kalangan Umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio Tuban)”. 

Fenomena tersebut di atas menarik untuk diteliti (dijadikan kajian ilmiah) sosiologi 

agama pada tindakan sosial konversi agama, karena selama ini belum ada penelitian spesifik 

di Klenteng yang membahas tentang tindakan sosial konversi agama. Penelitian yang ada 



lebih terfokus pada bangunan arsitektur Klenteng secara fisik yang dianggap unik dan lebih 

menarik. 

B. Rumusan Masalah      

 Melihat dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penelitian ini 

dilakukan pada dasarnya untuk melihat dari aspek mikro dari fenomena tindakan sosial 

konversi agama di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Adapun masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses tindakan sosial konversi agama umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing 

Bio?  

2. Bagaimana makna tindakan sosial konversi agama bagi pelaku setelah melakukan 

tindakan sosial konversi agama? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Memahami proses tindakan sosial konversi agama umat Klenteng Tri Dharma Kwan 

Sing Bio. 

2. Memahami makna tindakan sosial konversi agama bagi pelaku setelah melakukan 

tindakan sosial konversi agama. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini diperinci sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengetahuan sosiologi terutama pada bidang sosiologi agama, yakni ‘perilaku keagamaan’ 

di mana  tindakan sosial konversi agama yang terjadi pada kalangan umat Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio, dapat melengkapi pengembangan ilmu sosial terutama teori yang 

berpijak pada tindakan sosial Max Weber dengan teori dasarnya tingkatan rasionalitas 

tindakan (the degree of rationality) yang mengkategorikan tindakan sosial ke dalam empat 

tingkatan rasionalitas tindakan.  



2. Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi 

penyusunan kebijakan program pembinaan keagamaan di Klenteng Tri Dharma Kwan 

Sing Bio secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan arahan kepada umatnya 

dalam rangka tindakan sosial konversi agama dilakukan secara sadar, lebih terbuka, jernih 

(pikiran dan hati), sehingga bisa diterima oleh semua pihak.   

 




