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BAB IV 

DESKRIPSI LAPANGAN SUBYEK PENELITIAN  

DAN PROFIL SUBYEK PENELITIAN 

Deskripsi lapangan subyek penelitian dan profil subyek penelitian merupakan penyajian 

data berupa sekumpulan data/informasi dalam bentuk pernyataan yang memungkinkan 

penarikan kesimpulan, berisi data kualitatif dalam bentuk verbal (bukan angka-angka), disajikan 

dalam bentuk teks naratif (deskriptif), dan diklarifikasikan menurut kebutuhan analisis dengan 

mensistematisasikan data (informasi) yang beragam dalam kesatuan bentuk yang 

disederhanakan, selektif, dan konfiguratif, sehingga lebih mudah dipahami.  

Penyajian data ini merupakan alur dari kegiatan analisis data. Peneliti menggali data 

primer melalui proses wawancara secara langsung kepada beberapa subyek (informan) 

penelitian secara mendalam, namun tidak mengabaikan data sekunder di lapangan subyek 

penelitian berupa dokumen guna mendukung data penelitian. Data yang terkumpul kemudian 

disusun sebagai kumpulan data (informasi) yang dapat memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan.  

Dalam penyajian data disampaikan secara deskriptif  lapangan subyek penelitian dan 

profil subyek penelitian mengenai tindakan sosial konversi agama yang dilakukan beberapa 

orang komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma, sehingga ditemukan pernyataan 

yang menjawab secara logis permasalahan dalam penelitian. 

A. Deskripsi Lapangan Subyek Penelitian 

1. Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio mengingat di 

lokasi penelitian tersebut terdapat fenomena tindakan sosial konversi agama dari beberapa orang 
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komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma yang melakukan tindakan sosial konversi 

agama ke Katolik/Kristen/Islam, dengan  ditandai terdapatnya fenomena sosial tentang beberapa 

umat Klenteng Tri Dharma yang melakukan tindakan sosial konversi agama.  

Ada beberapa alasan pendukung penelitian dilakukan di Klenteng Tri Dharma Kwan 

Sing Bio, sebagai berikut: (1). Lokasi dimaksud mudah dijangkau oleh peneliti mengingat 

tempat tinggal peneliti kurang lebih hanya 35 km untuk mencapai lokasi tersebut, sehingga 

dimungkinkan bisa lebih maksimal melakukan pengumpulan data penelitian., (2). Lokasi 

tersebut merupakan kawasan wisata religi yang relatif sangat dikenal publik baik dari kalangan 

warga Tuban, luar kota maupun luar negeri dan keberadaannya relatif cukup strategis di pinggir 

jalan raya Dandles poros pantura (pantai utara). Yang terasa unik, Klenteng ini adalah satu-

satunya Klenteng di dunia yang berhadapan dengan laut lepas, memiliki banyak pengunjung 

tidak saja dari kalangan umat Klenteng Tri Dharma, tetapi juga dari semua kalangan lintas 

agama. Klenteng ini berada di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sesuai dengan peta 

Propinsi Jawa Timur. (lihat lampiran 1). 

Wilayah Kabupaten Tuban berada dalam cekungan JawaTimur bagian utara yang 

memanjang dari arah barat ke timur mulai Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar 

Kabupaten Tuban termasuk dalam zona Rembang didominasi endapan, umumnya berupa 

batuan karbonat. Zona Rembang didominasi oleh perbukitan kapur. Ketinggian daratan di 

Kabupaten Tuban berkisar antara 5-182 meter di atas permukaan laut (dpl). Bagian utara  

berupa dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tuban 

merupakan wilayah yang beriklim kering dengan variasi agak kering hingga sangat kering 

meliputi areal seluas 174.298,06 ha atau 94,73% dari luas wilayah Kabupaten Tuban, sedangkan 
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sisanya  kurang lebih 9.696,51 ha atau 5,27% merupakan kawasan yang cukup basah. (Sumber 

Data: Kutipan Data Statistik Wilayah Kota Tuban, 1992). 

Salah satu ciri khas Tuban adalah perannya sebagai pelabuhan bersejarah, terutama pada 

periode kemunduran Majapahit dan permulaan perubahan di Jawa Timur menuju Islam, di mana 

pelabuhan Tuban  sangat ramai menjadi transportasi laut yang luar biasa ketika itu, bergerak 

pada bidang penjualan rempah-rempah dan mendukung pedagang luar negeri dalam jumlah 

besar khususnya Cina. Pada kenyataannya, sejak awal, Tuban memang merupakan salah satu 

kota yang mempunyai hubungan utama dengan dunia luar. Kunjungan Cina ke kerajaan 

Mojopahit, transit pertama mereka adalah Tuban di mana kapal kemudian meneruskan 

perjalanan ke Gresik dan Surabaya.  

Tuban dikenal masyarakatnya yang plural terdapat berbagai elemen masyarakat, seperti: 

pribumi, Arab, dan Tionghoa, yang menyatu dalam bingkai ‘kebhinekaan’ sosial namun tidak 

kehilangan ‘nuansa toleransi’, sehingga kehidupan masyarakat Tuban dikenal guyup dan  rukun. 

Warga Cina pun telah ada ratusan tahun di Tuban. Bahkan disinyalir penyebar agama Islam 

’Sunan Bonang’ pun merupakan keturunan Tionghoa dengan nama sebutan ’Bon Ang’ menjadi 

ikon dan saksi sejarah bahwa keturunan etnis Tionghoa telah lama berada di Tuban, bahkan 

sebelum Indonesia ada sebagai negara Proklamasi., mereka (Cina, Tionghoa) telah ada. Mereka 

membaur bersama masyarakat dalam sistem tatanan sosial yang guyup, rukun, dan dinamis  

nampak dari sinergisitas sosial yang dibangun sejak lama dengan berbagai aktivitas sosial 

maupun event budaya religi. (https://kridomanunggal.wordpress.com/profil-tuban/). 

           2. Sejarah Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio 

Tidak banyak keterangan secara tertulis mengenai keberadaan Klenteng Tri Dharma 

Kwan Sing Bio, karena bukti dokumentasi secara tertulis telah terbakar di jaman dahulu, 

https://kridomanunggal.wordpress.com/profil-tuban/
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sehingga keberadaan Klenteng hanya diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi 

berikutnya dari keturunan umat Klenteng Tri Dharma. Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio 

termasuk Klenteng bersejarah, memiliki keunikan bangunan bercirikan khas Tiongkok. 

Keindahan arsitektur Tiongkok dapat disaksikan ketika kita berkunjung ke Klenteng Tri 

Dharma.  

Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio berdiri di tepi laut Jawa bukan sebuah 

perencanaan yang matang, namun sebuah kebetulan dan kedaruratan  semata. Paling tidak, ada 

salah satu versi cerita sejarah berdirinya Klenteng megah ini dari mulut ke mulut. Dahulu, 

terdapat Klenteng yang berada di Kecamatan Tambakboyo, Tuban, sekitar 30 kilometer arah 

barat Kota Tuban. Suatu hari para pengurus Klenteng akan memindahkan arca dewa Kwan 

Kong (Kwan Sing Tee) menuju daerah Surabaya melalui jalur laut. Namun, ketika sampai di 

perairan Tuban, kapal itu kandas menghantam karang. Berbagai upaya untuk menarik kapal 

tidak berhasil, akhirnya muncul petunjuk untuk membangun Klenteng darurat di pantai Tuban, 

hingga akhirnya berdirilah Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio dipinggir pantai laut Jawa 

dengan pintu gapura yang megah dan bercirikan khas bangunan Tiongkok sebagaimana yang 

kita kenal sekarang. (lihat lampiran 2).                                    

Sejarah pembangunan Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio kalau dirunut tidaklah 

semudah yang dibayangkan. Perkembangan Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio dapat 

dikatakan banyak menemui rintangan pada tahun 1967, ditambah dengan adanya peristiwa  G-

30/S PKI pada waktu itu, muncul permasalahan menyangkut ras, menyebabkan adanya 

peraturan yang intinya bahwa segala sesuatu bangunan berbau etnis Cina (Tionghoa) tidak 

boleh diperbaiki atau dilakukan pembangunan. Segala sesuatu yang bernuansa Cina (Tionghoa)  

dilarang. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan pihak pengurus maupun umat untuk 
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memperbaiki Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio secara diam-diam, karena mereka memang 

tidak ingin tempat ibadah mereka tersebut hancur. Pernah pihak pengurus mencoba untuk 

mengajukan ijin memperbaiki, tetapi tidak diperbolehkan karena adanya kebijakan pemerintah  

pada waktu itu yang melarangnya. Tahun 1967 sebutan Klenteng dihilangkan dan diganti 

dengan sebutan tempat ibadah Tri Dharma, dimaksudkan untuk membumihanguskan eksistensi 

Cina dan kebudayaannya, sehingga  akhirnya ketiga agama di dalam Klenteng melebur menjadi 

satu yang kemudian dikenal dengan sebutan Tri Dharma. Lahirlah kemudian Klenteng Tri 

Dharma, termasuk Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio (San See Hu Tju). Di dalamnya 

terdapat ketiga unsur agama yakni Budha, Konghucu, Tao yang bersinergi di dalam Klenteng, 

melakukan sembahyangan bersama menurut tata aturan Klenteng  yang telah disepakati bersama 

yakni di dalam altar Sembahyangan  Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio (lihat lampiran 3). 

Aktivitas keagamaan ketiga unsur agama tersebut tetap mengikuti aturan ritual yang ditetapkan 

oleh kepengurusan kolektif kolegial Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, tidak berjalan 

sendiri-sendiri.  

Jadi, pengetatan terhadap Klenteng sebenarnya telah berlangsung relatif cukup lama, 

hingga akhirnya pada pemerintahan ‘Gus Dur’ (Abdurrahaman Wahid)  sekitar tahun  2000, 

semua aturan yang tadinya berbau rasialis dihapus oleh pemerintah, kemudian  memasukkan 

Klenteng Tri Dharma dibawah naungan Kementerian Agama, pada Direktorat Jenderal Agama 

Budha dengan sekte Budha Matrea. Moment inilah yang menjadi titik kebangkitan Klenteng 

beserta komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma menjadi lebih bersemangat 

menatap masa depan, memperoleh pencerahan dalam kehidupan sosial dan keagamaannya 

kembali, tidak dibatasi lagi dengan berbagai kebijakan pengetatan (diskriminasi)  yang  

seharusnya tidak boleh terjadi di suatu negara demokrasi. Mereka (Cina, Tionghoa) juga 
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merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama dijamin oleh konstitusi negara. Dengan 

terbitnya regulasi baru itulah, etnis Tionghoa sebagai warga negara semakin optimis 

memandang masa depan dan keturunannya, termasuk masa depan Klenteng sebagai tempat 

ibadah umat Klenteng Tri Dharma, di mana diharapkan kehidupan keagamaan di Klenteng Tri 

Dharma lebih aman, nyaman, tanpa merasa terusik  lagi oleh intervensi dan intimidasi dari 

kekuasaan sebagaimana pernah terjadi di jaman rezim pemerintahan orde baru.  

 Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio adalah satu-satunya Klenteng di dunia yang 

menghadap ke laut lepas. Hal ini terlihat pada pintu gerbang Klenteng Tri Dharma Kwan Sing 

Bio yang berhadapan dengan laut (lihat lampiran 4). Pintu gerbang dengan simbol kepiting di 

atasnya  (lihat lampiran 5) menjadi ciri khas Klenteng ini. Pemasangan lambang kepiting di atas 

pintu gerbang (gapura) Klenteng bukan berasal dari legenda tetapi berasal dari mimpi salah 

seorang pengurus Klenteng yang  dalam mimpinya melihat kepiting raksasa masuk ke area 

Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. 

 Kepiting adalah sejenis binatang laut yang juga hidup di daratan, berjalan pelan tetapi 

pasti menggapai tujuan dengan cengkraman kuat kakinya ke permukaan bumi. Keras kulitnya, 

tetapi enak dagingnya, bahkan kalau dibuat sajian makanan terasa lezat rasanya. Dengan filosofi 

(simbol) kepiting inilah diharapkan umat Klenteng Tri Dharma memiliki sifat-sifat kepiting 

yang tegas, bersemangat, tetapi tetap memberikan menfaat bagi yang lain menjadi tujuan utama 

dari umat Klenteng Tri Dharma. Dengan pertimbangan itulah, maka dipasanglah simbol 

kepiting di atas pintu gerbang Klenteng sebagai lambang ciri khas Klenteng Tri Dharma Kwan 

Sing Bio, yang menghendaki semangat kerukunan, kebersamaan, keguyuban di lingkungan 

Klenteng, agar semua tugas (pekerjaan) di dalam Klenteng dapat dilaksanakan secara ringan dan 

tidak memberatkan. Istilah Jawanya ‘penggawean disengkuyung bareng’ membuat segalanya 
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menjadi ringan, tidak terasa berat, dan tidak  memberatkan satu dengan lainnya. Dengan kata 

lain, indahnya keguyuban dan kegotongroyongan menjadi modal utama  dalam setiap kehidupan 

bersama di Klenteng yang menginginkan ‘kedamaian’ dalam menjalani kehidupan sehari-

harinya. GR, seorang informan  menjelaskan, “Simbol kepiting sebagai sebuah filosofi 

kehidupan yang mengajarkan semangat optimisme, berjalan pelan tetapi pasti untuk mencapai 

tujuan tanpa goyah sesuai ajaran Tri Dharma, karena hanya dengan bekal itulah kehidupan 

bisa berjalan dengan baik”. (Wawancara, 29 Januari 2016).  

 Oleh karena itu, maka kepengurusan Klenteng memegang teguh semangat ’keguyuban’ 

dan  ‘kegotongroyongan’  dalam praktik kehidupan organisasi internalnya. Hal ini terlihat dari 

keputusan internal yang didasarkan atas ’musyawarah dan mufakat’ secara kolektif kolegial. 

Salah contohnya, misal, pemilihan ketua umum Klenteng periode 2016-2021, dilaksanakan 

secara demokratis, musyawarah, dan mufakat, terpilih kepengurusan Klenteng sebagai berikut: 

a) Pengurus:  Gunawan Putra Wirawan (Oey Ging Koen), Liu Pramono, Tan Ming Ang, Erni 

Muliana, Henniyanto,  Lie Moy Tjoe, Tio Eng Bo,  Lie Liang An, Haryanto Wiyono, Njoo 

Tjien Nio, So Tjiauw Gwan. 

b) Penilik:  Ali Sugiantoro, Go Tjong Ing, Wong Fuk Shen, Mo Kiem Djong, Tong Gun Liong. 

c) Staf sekretariat: Ika, Novia. 

d) Bagian sumbangan: Endah, Nanik, Liana, Lani. 

e) Bagian biokong: Koh Yoe, Koh Giong, Koh Kwik, Ngatum, Kastin, Resan, Rali. 

f) Bagian jiamsi: Kok Djiang (Hendra Susanto), Salim. 

g) Bagian souvenir:  Zelina. 

h) Bagian lilin: Yuni, Lina, Dewi. 
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KB, sesepuh di kalangan umat Klenteng menekankan pentingnya semangat keguyuban: 

”Sekarang, harus diluruskan kembali semangat kebersamaan, persatuan dan 
kesatuan demi kepentingan yang lebih besar, bukan demi kepentingan pribadi 
(golongan). Sebab, sekarang banyak yang bengkong. Coba bayangkan, kalau pakunya 
bengkong, tentu tidak  bisa  untuk memaku pondasi menjadi lebih kokoh? Sekarang ini 
banyak paku-paku yang bengkong, itu masalahnya. Dengan kepiting itulah kita 
diingatkan kembali semangat keguyuban”. (Wawancara, 29 Januari 2016). 

 
Kepengurusan Klenteng melaksanakan fisi, misi, program, dan segala kegiatan di 

Klenteng  termasuk kegiatan  keagamaan  seperti: (1). HUT Kwan Ping Thay Joe (Pada Imlek 

Go Gwee 13)., (2). HUT Kwan Sing Tee Koen (Pada Imlek Lak Gwee 22)., (3). Boo-Tho/Tjio-

Ko (Rebutan, pada Imlek Jit Gwee 22)., (4). Sembahyang Tiong Djioe (Pada Imlek Pak Gwee 

15)., (5). Kwan Sing Tee Koen Sing Thian (Imlek Kau Gwee 9)., (6). HUT Tjioe Djong Tjiang 

Koen (Pada Imlek Cap Gwee 29).  

Terkait dengan kepemimpinan kolektif kolegial di  Klenteng Tri Dharma  ditegaskan  

GP,  seorang informan: 

“Kepengurusan Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio mengambil model 
kepemimpinan kolektif kolegial, artinya segala fisi misi dan program serta kegiatan dari 
Klenteng dibicarakan bersama, dimusyawarahkan bersama, diputuskan bersama, 
dikerjakan bersama untuk kepentingan bersama-sama (umat Klenteng dan masyarakat). 
Mekanisme model kepemimpinan kolektif kolegial ini juga diterapkan untuk memilih 
ketua umum Klenteng dengan segala pasang surut dinamika sistem demokrasinya 
sebagai hal wajar yang harus disikapi dalam konteks ’demokrasi kecil’ ala Klenteng”. 
(Wawancara, 21 Pebruari 2016) 

 
B. Deskripsi Profil Subyek Penelitian 
 

Pengetahuan mendalam terhadap subyek penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh 

pemahaman yang utuh (komprehensif) dan mendalam (verstehen) mengenai kategori tindakan 

sosial konversi agama yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu dideskripsikan profil subyek 

penelitian agar diperoleh gambaran (deskripsi) tentang tindakan sosial konversi agama yang 

dilakukan. 
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Dalam profil subyek penelitian dideskripsikan latar-belakang kehidupan dan 

pengalaman subyek penelitian melakukan tindakan sosial konversi agama yang dimulai dari 

penyajian: biodata dan riwayat kehidupan keagamaan subyek penelitian, pengalaman pribadinya 

berkaitan dengan tindakan sosial konversi agama dalam substansi aspek  emosi (perasaan), 

motif (kepentingan) dan ekspektasi (harapan) yang diekspresikan ke dalam tipe-tipe kategori 

tindakan sosial menurut teori tindakan sosial Max Weber, beserta implikasi maknanya secara 

individual dan secara sosial setelah melakukan tindakan sosial konversi agama. Subyek 

penelitian tersebut adalah beberapa orang komunitas etnis Tinghoa umat Klenteng Tri Dharma 

Kwan Sing Bio yang melakukan tindakan sosial konversi agama.  

Berikut 8 (delapan) profil subyek penelitian sebagaimana tersebut di bawah ini:  

1. Liu Kok Liong (Liu Pramono) biasa dipanggil Aliong disingkat AL, 67 tahun 

AL adalah seorang pemeluk agama Konghucu yang taat di Klenteng Tri Dharma Kwan 

Sing Bio. Dilahirkan dari keluarga keturunan Tionghoa. Pekerjaan swasta samar-samar, artinya 

tidak punya pekerjaan tetap. Ia hanya membantu usaha dagang istrinya yang sukses buka 

pertokoan di kawasan kota Tuban, kemudian sisa waktunya lebih banyak Ia habiskan di 

Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio untuk mengurusi umat Klenteng Tri Dharma. AL 

memiliki kepribadian relatif pendiam, mempunyai wawasan (pandangan) relatif cukup tentang 

ajaran agama Konghucu. Ia menjadi umat Klenteng Tri Dharma senior di Klenteng Tri Dharma 

Kwan Sing Bio. Senior dalam arti umur, waktu pengabdian, dan pengalaman hidupnya sebagai 

umat Klenteng Tri Dharma. 

AL terlahir sebagai warga asli Tuban. Lahir dari keturunan keluarga Tionghoa (Cina). 

Agama asal nenek moyangnya seperti lazimnya orang-orang etnis Tionghoa, adalah agama 

tradisi Konghucu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, orang tuanya kemudian pindah 
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memeluk agama Kristen, maka Ia pun mengikuti jejak kedua orang-tuanya hidup dalam  

lingkungan keluarga Kristen. Ia rajin datang ke Gereja setiap hari minggu untuk melakukan 

kebaktian Gereja bersama dengan umat Kristiani lainnya. AL mengatakan:  

 “Saya sejak kecil memang sering mengikuti Papa Mama ke Gereja, tetapi pada 
waktu itu saya belum memahami apa sebenarnya ajaran agama Kristen. Terkadang 
saya lebih suka main ke Klenteng bersama teman-teman sebaya lainnya daripada ke 
Gereja, hampir setiap hari saya lakukan karena saya merasa nyaman bersama teman-
teman di Klenteng”.(Wawancara, 21 Agustus 2016).  

 
Dalam perjalanannya, Ia menjadi resah, karena merasa tidak nyaman berada di Gereja 

dengan alasan ketika itu bahwa Ia sulit memahami penyampaian kutbah Pendeta dalam bahasa 

Indonesia, karena memang Ia terbiasa bercakap dalam bahasa Mandarin di lingkungan 

keluarganya sejak Ia masih kecil, sehingga Ia tidak terbiasa berbahasa Indonesia ketika itu. Ia 

merasa kesulitan  memahami apa yang yang telah disampaikan oleh pendeta di Gereja. Berawal 

dari situlah, AL yang pada waktu itu berusia belasan tahun, lebih merasakan nyaman  mengikuti 

agama Konghucu sebagai agama Klenteng, agama orang-tuanya, ajaran agama tradisi para 

leluhurnya, lebih ’sreg’ dari pada beragama Kristen. Di samping itu, teman-teman sebayanya 

dari sesama etnis Tionghoa lebih banyak beragama Konghucu membuatnya semakin merasa 

nyaman berada di Klenteng. Banyaknya persamaan dalam lingkungan pergaulan sebayanya, 

yakni sama-sama anak dari keluarga etnis Tionghoa, seumur, seagama, dan sepermainan itulah 

yang  membuat AL lebih merasa nyaman. AL menyakini bahwa agama Konghucu sebagai 

agama tradisi para leluhurnya etnis Tionghoa di Klenteng Tri Dharma harus diikutinya. Ia takut 

kuwalat (terkena karma) bila tidak mengikuti pesan (amanat) leluhurnya. AL mengatakan: 

“Saya sangat memulyakan para leluhur saya. Dalam tradisi budaya keluarga kami, 
bila tidak memulyakan para leluhur, maka perjalanan hidup bakal terseok-seok, 
hawanya menjadi ‘peteng’, gelap. Usaha apapun jadi mampet. Para leluhur kami 
sekeluarga, berpesan supaya memulyakan ajaran agama leluhur, agar menjadi berkah 
menjalani hidup dan kelak tenang di alamnya. Makanya, saya lebih sreg beragama 
Konghucu mengikuti jejak para leluhur. Lagian saya, dulu beragama Kristen kan 
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karena ikut-ikutan. Saya merasa nyaman dengan beragama nenek moyang (leluhur) 
saya, yang berarti saya telah memulyakannya, sehingga saya kepengen hidup saya 
menjadi lebih damai, berkah karena doa para leluhur semasa hidupnya dahulu dan 
pesan-pesannya dituruti oleh anak cucunya”.(Wawancara, 21 Agustus  2016). 

 
 Dengan alasan tersebut di atas itulah, AL malas untuk pergi ke Gereja. Ia diam-diam 

lebih banyak di Klenteng Tri Dharma membaca buku-buku tentang Klenteng dan agama tradisi 

leluhurnya, Konghucu. Hampir setiap ada waktu luang, Ia habiskan di Klenteng. Sehingga AL 

memiliki pengetahuan yang relatif cukup tentang agama Konghucu.  

Rasa ketertarikannya pada kepribadian Kong Co Kwan Kong sebagai Jenderal Perang 

yang berjiwa kesatria dan memiliki sifat kejujuran yang tinggi, membuatnya sangat 

mengidolakan Kong Co. AL merasa kagum atas kepribadian Kong Co, sehingga Ia ingin 

mengikuti jejaknya. Kong Co yang notabene juga pengikut Konghucu, mengilhaminya untuk 

mengkonversikan dirinya menjadi pengikut Konghucu pada umur kurang lebih 17 tahunan.   

Secara rinci, dapat dikemukakan alasan dan proses konversi AL sebagai berikut: (a). 

Berhenti dari Gereja gara-gara disuruh membaca kitab Injil dalam bahasa Indonesia oleh 

seorang pendeta pada saat kebaktian di Gereja yang Ia tidak bisa lakukan karena memang 

percakapan sehari-harinya di rumah  memakai bahasa Mandarin di lingkungan keluarganya, 

membuat Ia merasa tertekan dan kemudian memutuskan untuk pindah ke agama Konghucu 

mengikuti jejak para leluhurnya terdahulu., (b). Dalam pergaulan sehari-hari di masa kecilnya 

dengan teman-teman sebayanya etnis Tionghoa banyak dihabiskan di lingkungan Klenteng Tri 

Dharma, sehingga Ia merasa lebih nyaman berada di lingkungan Klenteng Tri Dharma Kwan 

Sing Bio. Bertahun-tahun bergaul dan beraktivitas bersama teman-teman sesama etnis Tionghoa 

sambil belajar menekuni agama Konghucu di Klenteng, maka sekitar usia 17-an tahun Ia pun 

memutuskan untuk mengikuti ajaran Konghucu di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio., (c). 

Ketertarikan dan kekagumannya kepada Kong Co Kwan Kong yang notabene pengikut 
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Konghucu, mengilhami dirinya untuk mengkonversikan diri memeluk agama Konghucu. Kong 

Co Kwan Kong di mata AL sebagai  sosok  yang patut untuk diteladani karena beberapa 

kelebihannya, antara lain: Kong Co Kwan Kong merupakan seorang jenderal perang yang 

memiliki jiwa kesatria, sederhana, disegani lawan dan kawannya.  Diceritakan, konon orangnya 

tinggi besar dan mahir berperang. Beliau rela berkorban demi kebenaran. Kong Co adalah 

manusia yang ’mendewa’, sehingga dijadikan teladan, dipuji dan dipuja oleh para umat 

Klenteng Tri Dharma. Rohnya diyakini bisa menolong siapa pun yang membutuhkannya. 

Banyak  beberapa umat Klenteng Tri Dharma yang rutin melaksanakan sembahyangan di altar 

dalam Klenteng, meminta petunjuk dan pertolongan kepada Kong Co Kwan Kong tentang 

berbagai masalah kehidupannya, seperti: masalah kesehatan (kesembuhan penyakit), pekerjaan, 

perjodohan, keterpurukan ekonomi, nasib, usaha perdagangan, dan lain sebagainya, merasa 

cocok (bahasa Jawa: jodo) dan berjodoh, dengan kata lain memperoleh solusi (jalan keluar) atau 

hajatnya terkabulkan. Hal ini menjadi pengikat emosional  dari  beberapa orang komunitas etnis 

Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma yang dulu mengkonversikan dirinya ke agama 

Katolik/Kristen lalu kembali ke Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio dengan beragama 

Konghucu, karena lebih merasa nyaman menjadi umat Klenteng Tri Dharma disebabkan daya 

tarik Kong Co Kwan Kong yang dianggap luar biasa. Aura (tuahnya) dapat dimintai petunjuk 

(pertolongan) dengan seijin Tuhan. Fenomena tersebut banyak dibuktikan oleh umat Klenteng 

Tri Dharma Kwan Sing Bio. Tentang Kong Co Kwan Kong ini, dijelaskan oleh AL:  

“Dulu patung Kong Co Kwan Kong (yang lama) membawa kitab namanya’Shun Ciu 
King’ (Chun=semi, Ciu=rontok, King=kitab), kitab satu-satunya yang ditulis oleh 
Konghucu. sebuah kitab yang menceritakan seminya sebuah kerajaan setelah 
mengalami kehancuran. Raja pada masa lalu diyakini sebagai wakil Tuhan. Setiap Sang 
Raja selesai memerintah, harus melaporkannya kepada Tuhan, maka kebiasaan raja-
raja ketika itu di Tiongkok, selalu menulis kitab laporan kepada Tuhan sebagai wujud 
dari rasa tanggungjawabnya, sehingga raja harus menulis kitab untuk 
mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan setelah selesai memerintah rakyatnya. 
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Namun karena raja tak mau menulis kitab itulah, Konghucu merasa ikut bertanggung 
jawab untuk ikut mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, sehingga beliau 
kemudian menulis kitab ’Shun Ciu King’ menceritakan dinamika sebuah kerajaan yang 
selalu berperang, mengartikan simbol perangnya antara kebatilan dan kebaikan, hitam 
dan putih. Kitab itu berisi jatuh bangunnya kerajaan tentang manusia dan kehidupannya 
di kerajaan tersebut. Bagaimana manusia mau bijak mau tidak bijak. Itulah yang dibaca 
oleh Kong Co Kwan Kong sebagai kitab ’kearifan’ tentang hidup dan kehidupan’ 
manusia”. (Wawancara, 21 Agustus 2016). 
 
AL juga menceritakan mengapa beberapa orang komunitas etnis Tionghoa umat 

Klenteng Tri Dharma yang telah meninggalkan Klenteng kemudian kembali ke Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio:  

”Dulu orang-orang Tionghoa ketakutan berada di Klenteng karena Klenteng mau 
ditutup, segala tulisan berbentuk ’kanji’ (huruf mandarin) tidak boleh digunakan, harus 
diturunkan, membuat orang-orang etnis Tionghoa umat Klenteng menjadi  tertekan, 
makanya banyak orang-orang Tionghoa umat Klenteng kemudian lari ke agama 
Katolik/Kristen/Islam. Namun dari mereka yang pindah agama tersebut, sebagian ada 
yang kembali lagi ke Klenteng  dengan menganut kembali agama Budha, Konghucu, 
Taoisme, dan ada yang tidak kembali lagi ke Klenteng. Jadi ada korelasi kausalitas 
tindakan konversi  dari Konghucu ke Katolik/Kristen kemudian kembali ke Konghucu di 
Klenteng. Mengapa mereka kembali ke Klenteng? Pertama, karena mereka merasa 
bahwa agama tradisi leluhur mereka berada di Klenteng. Para leluhur mereka dulunya 
juga sering ritual sembahyangan di Klenteng, menyakini Kong Co Kwan Kong memiliki 
tuah yang besar dan bisa memberikan pengayoman kepada mereka. Kemantapan 
terhadap Kong Co Kwan Kong yang notabene penganut Konghucu ikut berpengaruh 
terhadap mereka untuk kembali ke Klenteng. Kedua, di Konghucu tidak ada doktrin, 
ajarannya turun temurun. Jadi di Konghucu, orang tua sekaligus sebagai rohaniawan. 
Konghucu adalah sumber pemikiran dan budaya tradisional orang Tionghoa, berisi 
tentang filosofi keluhuran kehidupan. Jadi konversi agamanya beberapa pelaku konversi 
dari Katolik/Kristen/Islam bukanlah sekedar keyakinan agama, tetapi juga ada faktor 
lain yang terbawa di dalamnya, seperti: faktor tertekan batin, keyakinan, faktor 
lingkungan (milliew), faktor keturunan, juga faktor daya tarik jiwa kesatria Kong Co 
Kwan Kong yang meresap ke dalam jiwa mereka, sehingga mereka ingin 
meneladaninya. Jadi ’pyur’ tidak masalah keyakinan saja. Tindakan konversi agama 
beberapa orang Tionghoa dari Katolik/Kristen kembali ke Klenteng Tri Dharma Kwan 
Sing Bio dengan beragama Budha, Konghucu, Taoisme, itu bukan sekedar murni faktor 
keyakinan, tetapi faktor-faktor lain juga ikut menentukan, sama seperti ada yang 
mengkonversikan dirinya dari Muslim menjadi penganut Kristen, Hindu ke Kristen, dan 
sejenisnya konversi agama, bukan sekedar murni keyakinan, tetapi ada faktor-faktor 
lain yang mengikutinya, terkadang justru bersifat transaksional seperti masalah 
ekonomi, sosial, maupun politik ikut mempengaruhi tindakan konversi di sana”. 
(Wawancara, 21 Agustus 2016) 
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Kemudian AL melanjutkan: 

“Kami sekeluarga dulu beragama tradisi nenek moyang (para leluhur) kami yakni 
Konghucu, lalu Papa Mama pindah ke agama Kristen. Sehingga, anak-anaknya pun  
mengikuti jejak Papa Mamanya pindah ke agama Kristen.  Hanya saya yang kemudian 
berpindah lagi ke agama Konghucu, saya  merasa menemukan jalan hidup saya setelah 
menjadi umat Klenteng Tri Dharma kembali dengan beragama Konghucu di Klenteng 
Tri Dharma. Saya merasa lebih nyaman, karena Kong Co selalu mendengar dan 
mengabulkan permohonan saya, sehingga saya lebih rajin berkunjung ke Klenteng Tri 
Dharma melakukan sembahyangan kepada Kong Co, agar hidup saya dan keluarga 
saya makin sejahtera dalam petnjuk dan lindungan Kong Co” (Wawancara, 21 Agustus 
2016). 

 
Sekarang AL menjalani rutinitas hidupnya dengan mengabdikan dirinya untuk 

kepentingan umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio sebagai pengurus. Ia bertekad melayani 

umat Klenteng Tri Dharma yang berkunjung dan melakukan sembahyangan di Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio dengan tulus ikhlas  sebagaimana jiwa idolanya Kong Co Kwan Kong 

yang memiliki jiwa kesatrian, jujur, sederhana, dan ikhlas mengabdi untuk kepentingan bangsa 

dan negara. Ajaran agama Konghucu mengajarkan bahwa keluhuran kehidupan harus dijalani 

dengan penuh keikhlasan, termasuk dalam wujud sembahyangan yang dilakukan di dalam altar 

sembahyangan haruslah penuh kekhusukan (lihat lampiran 6). Idealisme nilai tersebut dikuatkan 

oleh GR, seorang informan, mengatakan:  

“Konghucu adalah ajaran keluhuran hidup benar, filsafat hidup benar, dan ilmu 
budi pekerti yang sangat baik bila dijalankan dengan sepenuh hati. Di seluruh dunia 
Konghucu diakui sebagai ajaran teori hidup benar, hanya di Indonesia di agamakan, 
dengan keputusan Presiden Gus Dur, dengan ketetapan Presiden. Hal ini menunjukkan 
bahwa Konghucu menjadi ajaran yang baik, dibutuhkan oleh umat Klenteng”. 
(Wawancara, 3 September  2016) 

 
Berdasarkan pengalaman para pelaku konversi agama tersebut di atas, juga cerita dari 

beberapa informan, maka dapat ditegaskan bahwa ternyata proses terjadinya konversi agama 

relatif panjang sesuai dengan pengalaman individual masing-masing para pelaku konversi. 

Terjadinya konversi pun penuh dengan liku-liku, dan yang terpenting adalah alasan terjadinya 
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konversi agama ternyata lebih kepada mengikuti tradisi pesan moral para leluhurnya, dan 

mengidolakan Kong Co Kwan Kong, dewa yang dianggap sangat keramat di Klenteng Tri 

Dharma yang  memiliki tuah atau aura yang sangat besar diyakini oleh umat Klenteng Tri 

Dharma menjadi kekuatan tersendiri bagi beberapa converts untuk kembali ke Klenteng dengan 

beragama Konghucu kembali di Klenteng Tri Dharma. Kemudian,  kenyamanan bergaul sesama 

etnis Tionghoa yang terbangun sejak masa kecil, juga mempunyai daya pengikat emosional 

yang sangat kuat dalam perjalanan konversi agamanya. Dapat ditangkap dari terjadinya 

konversi agama, menunjukkan bahwa di dalam melakukan konversi agama selalu diikuti oleh 

sebuah harapan  setelah melakukan tindakan konversi baik untuk dirinya maupun keluarganya 

terkait pencerahan kehidupannya, seperti terbebas dari masalah ekonomi, masalah keluarga 

sebagai sumber tekanan batiniah, maupun aktualisasi dirinya. Harapan itu digantungkan kepada 

Kong Co Kwan Kong sebagai dewa yang diyakini bisa memberikan petunjuk dan solusi dari 

segala sumber permasalahan hidup. Fenomena tersebut di atas diperkuat dengan pernyataan  AL 

sebagai berikut: 

“Saya selaku umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, senantiasa selalu 
menyempatkan sembayangan ke Kong Co. Hampir tiap hari pagi dan sore rutin saya 
lakukan sembahyangan meminta petunjuk kepada Kong Co. Saya kepengen keluarga 
saya menjadi keluarga yang hidup damai dan berkecukupan. Usaha istri saya semakin 
maju. Toko istri saya makin jaya. Saya gak punya anak. Makanya, toko itu merupakan 
hiburan bagi istri saya untuk mengisi waktu hidupnya memenuhi kebutuhan hidup  
keluarga. Saya berdoa kepada Kong Co, dan mudah-mudahan Kong Co selalu 
memberikan petunjuk, mengabulkan hajat kami, dan selalu memberkati hidup keluarga 
kami”.(Wawancara, 21 Agustus  2016). 

 
Dengan pernyataan tersebut di atas, nampak sekali AL berharap hidupnya menjadi 

berkecukupan dengan rajin melakukan sembahyangan kepada Kong Co Kwan Kong di ‘altar 

dalam’ Klenteng. Terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak atau sejahtera menjadi 

penyemangat baru untuk mengarungi hidup, menemukan pencerahan hidup kembali setelah 
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rajin melakukan sembahyangan kepada Kong Co di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio,  

tidak ‘kualat’ oleh arwah para leluhur. 

2. Loekian Hok (Hendrawan Agus Susanto) terbiasa dipanggil Hendra (HR), 45 tahun 

HR adalah seorang yang terlahir dari keluarga Tionghoa, beragama tradisi lazimnya 

etnis Tionghoa, yakni Budha, Konghucu, Taoisme. Kebetulan Ia beragama Tao. Namun, seiring 

dengan perjalanan waktu, orang tuanya  yang dulu beragama Tao pun pindah ke agama Katolik, 

sehingga Ia pun juga memeluk agama Katolik. HR remaja pun juga rajin ke Gereja mengikuti 

kebaktian Gereja bersama orang tuanya. Itu berlangsung sampai bertahun-tahun Ia lakukan, 

bahkan sampai Ia menikah dan mempunyai anak, masih sering ke Gereja.  

Dalam kehidupan sehari-hari, HR bersama istrinya bekerja sebagai pedagang  toko 

kemasan (emas) untuk menghidupi keluarganya. Ia telah malang melintang dalam dunia 

usahanya. Bisa dibilang cukup sukses di bidang usahanya, namun seiring dengan perjalanan 

waktu akhirnya mengalami kebangkrutan. Titik balik kebangkrutan itulah yang mengawali 

ilham yang diperolehnya dari bisikan gaib untuk kembali memeluk agama nenek moyang 

dengan menjadi umat Klenteng Tri Dharma, sehingga Ia pun memutuskan untuk kembali 

menjadi umat Klenteng Tri Dharma Klenteng dengan beragama Taoisme.  

Pengalaman bersifat individual tersebut diceritakan HR dengan penuh penghayatan. HR 

mengatakan bahwa dalam perjalanan hidupnya yang pasang surut, telah membimbingnya 

menjadi umat  Klenteng Tri Dharma kembali. Sebelumnya, Ia pindah ke agama  Katolik karena  

kedua orang tuanya juga pindah ke agama  Katolik. Perjalanan spiritualnya yang relatif panjang 

untuk kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma  dimulai dari kebangkrutan usahanya. HR 

begitu resah dan hampir putus asa karena begitu besar tanggungan keluarganya, sedang Ia tak 

mampu menanggungnya. Lalu, datanglah Ia ke Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio menuruti 
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kata hatinya meminta petunjuk kepada Kong Co. Satu dua bulan belum memperoleh tanda-

tanda apapun, namun berjalan di bulan ke delapan Ia pun mulai merasakan ada petunjuk dari 

Kong Co yang Ia yakini kebenarannya. HR mengatakan: 

“Saya hampir putus asa mas dalam kebangkrutan usaha saya, saya meminta ke Yesus 
tetapi tak kunjung dikabulkan. Saya telah datang ke berbagai tempat keramat, tetapi 
juga belum kunjung datang solusinya. Pokoknya semua tempat keramat sudah saya 
datangi, termasuk ke Gunung Kawi. Lalu saya memperoleh ilham semacam bisikan gaib 
untuk datang ke Kong Co, saya pun mendatangi Klenteng dan rajin sembahyang 
meminta petunjuk kepada Kong Co, pada bulan ke delapan berjalan setelah saya rajin 
sembahyang kepada  Kong Co, barulah kemudian saya mendapat petunjuk dari Kong 
Co yang saya yakini kebenarannya. Sekarang telah saya rasakan pertolongan dari Kong 
Co, usaha saya telah membaik kembali. Saya sekarang menjadi umat Klenteng Tri 
Dharma kembali dengan beragama Taoisme mengikuti jejak para leluhur keluarga kami 
Mas, karena hati saya merasa lebih mantap, lebih ‘sreg’ dengan beragama Tao menjadi 
umat Klenteng Tri Dharma kembali. Mungkin saya telah diingatkan oleh para leluhur 
saya kenapa dulu saya telah meninggalkan agama leluhur, sehingga arwah para leluhur 
menjadi murka mengakibatkan hidup saya sengsara”. (Wawancara, 13 September 
2016). 
 
HR kini menjalani kehidupannya dengan normal kembali secara ekonomi, karena usaha 

dagangnya telah membaik kembali. Ia rajin datang ke Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio 

untuk sembahyangan di altar dalam tempat patung dewa Kong Co Kwan Kong (Kwan Sing 

Tee) berada. HR mengatakan:  

 “Semenjak saya kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan beragama Tao, 
hati saya makin merasa ‘sreg’, hidup saya merasa lebih nyaman, dan merasa tidak 
kualat terhadap para leluhur (nenek moyang) keluarga kami, karena kami tidak 
melanggar pesan keluarga dan para leluhur lagi. Kami tetap ngugemi, ‘menghormati 
dan memulyakan’ para leluhur kami. Yang lebih menyenangkan, sekarang, kehidupan 
saya, keluarga saya membaik kembali seiring dengan bangkitnya usaha kami dari 
keterpurukan (kebangkrutan). Badai telah berlalu, berganti dengan angin sepoi-sepoi 
kehidupan yang sangat menyegarkan keluarga kami Mas. Semoga Kong Co selalu 
memberi petunjuk, mengabulkan permohonan hajat kami, dan mencukupi keinginan 
(kebutuhan-kebutuhan) kami sekeluarga. Dikabulkan apa yang kami hajatkan. Saya 
sudah tuwuk susah dengan bangkrutnya usaha saya dulu. Saya harus lebih rajin datang 
ke Kong Co dan sembahyangan di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio sana, agar 
hidup saya membaik kembali. Saya tak mau lagi tinggalkan Kong Co. Saya bersyukur 
sekali kepada Kong Co yang telah menolong kami sekeluarga”.(Wawancara, 13 
September 2016). 
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Pernyataan tersebut di atas adalah ekspresi kekecewaan HR tentang hidup yang dijalani 

ketika belum menjadi umat Klenteng Tri Dharma sampai Ia memperoleh kesuksesannya 

kembali dan Ia merasa sangat mensyukurinya. Ia pernah mengalami kegoncangan mental yang 

lumayan hebat dengan jatuhnya ekonomi seiring usaha dagangnya terpuruk (bangkrut), 

sehingga Ia merasa hampir kehilangan pegangan. Disaat itulah Kong Co menolongnya. Pelan 

tapi pasti, Ia pun  merasakan manfaat (solusi) berupa petunjuk dari Kong Co Kwan Kong. 

Usahanya pun kembali normal, dan pelan-pelan dari waktu ke waktu kondisi usahanya kembali 

normal, bahkan semakin bertambah banyak pelanggannya. Dengan pengalaman malang 

melintang dalam hidupnya itulah HR sekarang merasa lebih mantap menjadi umat Klenteng Tri 

Dharma kembali, dengan beragama Tao. Sekarang HR menjalani kehidupannya bersama 

keluarga, istri dan anaknya secara nyaman karena telah tercukupinya segala kebutuhan keluarga.  

Kenyataan tersebut di atas, menunjukkan contoh riil bahwa keyakinan tak bisa diganggu 

gugat, sulit dipahami, sangat emosional, dan terkadang goyah disaat-saat menghadapi kesulitan 

yang ‘dahsyat’, terkadang  tak rasional, ditambah tekanan batin dan kungkungan tradisi budaya 

para leluhurnya (nenek moyangnya) yang mengikat secara emosional menjadi beban psikologis 

tersendiri dengan perasaan ‘takut kualat’ (terkena hukum karma) bila tak menuruti kata hati, 

bisikan gaib, dan pesan (amanat) leluhurnya, ikut mempengaruhi dalam tindakan sosial konversi 

agama yang terkadang sulit dinalar dalam ‘ruang akal sehat’ fitrah keagamaan manusia.  

3. Po I Swan (Lilik Swandari) terbiasa dipanggil Lilik (LL), 60 tahun 

LL adalah sosok keturunan Tionghoa (lihat lampiran 7), beragama tradisi Tionghoa 

sebagaimana tradisi orang tua dan leluhurnya, yakni Konghucu sebagai umat Klenteng Tri 

Dharma, lalu pindah ke agama Kristen karena pengaruh teman baiknya yang telah dianggap 

seperti saudaranya sendiri. LL mengatakan:  
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“Saya tertarik ke Kristen karena pengaruh teman yang sudah seperti saudara. Saya 
sempat pindah ke agama Kristen selama 4 (empat) tahun. Aktif ke Gereja tiap 
minggunya. Sering mengikuti persekutuan Gereja (semacam perkumpulan untuk 
mendalami Al Kitab), tapi gak tahu, dalam perjalanannya saya tetap merasakan 
kehampaan dan kebosanan. Saya akhirnya keluar dari Gereja untuk kembali lagi 
memeluk agama Konghucu sebagai umat Klenteng Tri Dharma. Saya lebih merasa 
nyaman berada di Klenteng Tri Dharma. Sehari-harinya, waktu yang banyak saya 
habiskan bersama suami di Klenteng”. (Wawancara, 18 September  2016) 

 
Ketika peneliti menanyakan mengapa kembali lagi ke Konghucu, LL pun mengatakan:  

“Saya sejak kecil beragama tradisi keluarga saya, Tionghoa.  Papa Mama sering 
menganjurkan bahwa anak-anaknya agar mengikuti agama para leluhur untuk 
menghormatinya. Saya sangat memulyakan kedua orang tua saya. Keluarga kami rukun 
banget, saling bantu-membantu satu sama lain, termasuk saling mengingatkan apabila 
di antara keluarga ada yang salah melangkah, katakan mau kesandung kerikil, begitu, 
pasti diingatkan. Juga saling tolong menolong kalau di antara kami dalam kesulitan. 
Lagian, di keluarga kami tidak fanatik dalam masalah agama. Walaupun anjuran Papa 
Mama untuk mengikuti agama leluhur, tetapi sifatnya tidak mengikat, tergantung 
kesadaran masing-masing. Dalam masalah agama, keluarga kami gak fanatik. Buat apa 
fanatik, kan gak ada guna manfaatnya. Malah rugi sendiri”. (Wawancara, 18 September  
2016) 

Ketika peneliti menanyakan mengapa punya keterikatan dengan Klenteng dan kembali 

memeluk agama Konghucu, LL pun mengatakan:  

“Saya sering ke Klenteng mencari ketenangan batin. Apalagi sekarang suami saya 
sakit. Saya sering sembahyang meminta kesembuhan suami saya kepada Kong Co. Dulu 
suami saya pengusaha sukses, lalu ambruk usahanya, makanya saya mencari 
ketenangan batin di Klenteng. Mencari ketenteraman hati, menenangkan hati. Sekarang 
suami saya sakit badan dan pikirannya. Kami hanya punya anak satu, sekarang anak 
saya sudah gede, laki-laki, bekerja dan menetap di luar kota. Saya sama suami hanya 
berdua di rumah. Rumah saya besar berlantai dua, hanya di huni dua orang, saya dan 
suami. Saya merasa bingung di rumah, makanya rumah saya mau saya jual. Saya tidak 
krasan di rumah, mungkin rumah itu bukan rumah pembawa hoki, jadi mau saya jual 
saja. Rumah saya sebenarnya dua, dua-duanya besar dan bertingkat. Sekarang, untuk 
memehuni kebutuhan sehari-hari kami dibantu oleh saudara. Kebetulan saudara saya 
tujuh orang sukses semua. Ada yang berada di Jakarta. Mereka sering mentransfer uang 
ketika saya membutuhkannya”.(Wawancara, 18 September  2016) 

Ketika peneliti juga menanyakan mengapa sering ke Klenteng, LL pun mengatakan:  
 

“Hati saya merasa tenang di Klenteng, sering cari hiburan di Klenteng bersama 
suami. Juga sembahyangan. Hampir setiap hari saya di Klenteng, dan berjam-jam 
berada di sana. Yang membuat terikat dengan Klenteng ya karena merasa tenang saja 
di Klenteng, lagian dulu para leluhur kami juga sering berada di Klenteng 
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sembahyangan  minta hati yang tenteram, tenang. Makanya saya juga mengikuti jejak 
orang tua dan para leluhur kami. Saya sering berdoa di Klenteng meminta rumah saya 
supaya cepat laku dijual, suami saya cepat sembuh dari penyakitnya. Penyakit suami 
saya bukan sekedar fisik, stroke, tetapi sakit pikiran, sering terdiam dan bengong 
sendiri. Saya kasihan kepadanya. Saya tak akan meninggalkannya dan bertekad akan 
terus merawatnya. Saya sudah tidak krasan di rumah itu. Terlalu gede. Sedang saya 
hanya berdua dengan suami. Mungkin rumah itu bukan hoki saya”. (Wawancara, 18 
September  2016) 

Lalu LL pun juga menegaskan:  

“Donyo hanya titipan Mas, besuk dipanggil juga gak akan dibawa. Saya sudah tua, 
apa yang mau dicari di dunia ini. Saya hanya minta kepada Kong Co agar suami saya 
disembuhkan dari penyakitnya. Saya sudah lelah dengan kesusahan, hanya suami yang 
menguatkan hati saya, dia sakit, saya harus merawatnya. Kami berumah tangga telah 
hampir 40 tahun, selalu rukun dalam suka maupun duka, kesulitan disengkuyung 
bareng, senangpun dirasakan bareng”. (Wawancara, 18 September  2016) 

 
Demikian LL mengatakannya kepada peneliti sambil  berkaca-kaca matanya, terasa 

berat dirasakan beban hidupnya.  Ia hanya meminta kesembuhan sakit suaminya seperti sedia 

kala. Peneliti juga menanyakan kepada LL, masih sayangkah kepada suami ketika suami 

usahanya ambruk. LL pun menjawab:  

“Saya sangat sayang kepada suami, apalagi dalam situasi kondisi seperti sekarang 
ini. Saya kasihan, suami butuh perhatian yang sangat ekstra dari saya. Makanya saya 
tak akan pernah meninggalkannya. Kami sudah tua, apa yang dicari dalam hidup ini. 
Saya hanya meminta kesembuhan suami  dari sakit. Itu saja. Hidup hanya satu kali, apa 
yang dicari, saya sudah pernah kaya,  pernah jaya, semua telah kami rasakan. Sekarang 
pun saya masih punya dua rumah yang nilainya ratusan juta. Terus apalagi yang mau 
dicari”. (Wawancara, 18 September  2016) 

 
Dengan cerita tersebut di atas, dapat digarisbawahi bahwa  kehilangan pegangan karena 

sebab tertentu, kebangkrutan, kesepian, kebosanan, kehampaan, dan sebagainya dapat 

mengakibatkan tekanan batin yang hebat dan kehilangan pegangan dalam menjalani kehidupan. 

Orang tidak tahu harus bagaimana dalam mengambil keputusan hidupnya mencari solusi dari 

permasalahan batin tersebut, sehingga pada akhirnya agamalah yang menjadi ‘gantungan’ bagi 

jalan kehidupannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa memang benar agama adalah sebagai 

fitrah manusia. Seperti yang dialami LL, Ia pun mengalami tekanan batin dan kebingungan 
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yang hebat setelah ambruknya usaha suami ditambah suami kemudian menderita sakit fisik dan 

pikirannya, menjadikan beban batin yang berlipat bagi LL dalam menjalani hidupnya. 

Kemudian, LL pun akhirnya terbawa pengaruh temannya yang sudah dianggap seperti saudara 

pindah ke agama Kristen sampai 4 (empat) tahun yang bukan kehendaknya, sehingga ketika 

beragama Kristen belum menemukan ketenangan batinnya, hingga akhirnya LL kembali mejadi 

umat Klenteng Tri Dharma  dengan beragama Konghucu sebagai ‘pelarian batinnya’ yang 

terakhir untuk mengatasi semua kekalutan batinnya. Ia pun memutuskan bersama suami 

kembali memeluk agama Konghucu sebagai agama tradisi keluarganya, dengan menjadi umat 

Klenteng Tri Dharma untuk menjalani kehidupan di masa-masa tuanya. 

4. Han Mien Tjie (Lusia) terbiasa di panggil Lusia (LS), 70 tahun  

LS berasal dari keturunan Tionghoa, beragama tradisi Tionghoa, Konghucu. Namun 

karena kedua orang tuanya mengkonversikan diri ke agama Katolik, Ia pun mengikuti jejak 

kedua orang tuanya beragama Katolik, tetapi pada akhirnya LS kembali mengkonversikan 

dirinya  menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan beragama Konghucu. Ia merasa sangat  

terikat dengan Klenteng. Sehari-harinya banyak waktu Ia habiskan di Klenteng Tri Dharma 

mengikuti kegiatan Klenteng termasuk ritual sembahyangan meminta petunjuk kepada Kong 

Co, dewa yang dipuja dan disembahyanginya di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Ketika, 

peneliti menanyakan, mengapa mempunyai keterikatan emosional dengan Klenteng, LS 

mengatakan:  

“Leluhur saya kan juga orang-orang Klenteng. Saya telah menyatu dengan 
kehidupan Klenteng. Teman-teman saya semua orang Klenteng. Kegiatan-kegiatan saya 
sejak kecil di Klenteng. Sejak kecil saya sudah terbiasa bermain di Klenteng bersama 
dengan teman-teman anak keturunan Tionghoa lainnya. Sejak saya beragama Katolik, 
saya tidak lagi sembahyangan di Klenteng, tetapi saya tetap seperti biasa rajin ke 
Klenteng. Klenteng sudah seperti rumah saya sendiri Mas. Banyak teman-teman di sini 
sejak kecil sampai tua sekarang ini hidup guyup rukun, sehingga saya senang dan 
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nyaman berada di Klenteng. Hampir tiap hari saya berada di  Klenteng”. (Wawancara, 
13 Oktober 2016). 

 
Ketika peneliti menanyakan mengapa mengkonversikan diri ke agama Katolik lalu 

kembali ke Klenteng, LS  pun mengatakan: 

“Saya pindah ke agama Katolik mengikuti Papa Mama, di samping itu banyak 
teman-teman Tionghoa saya semuanya hampir beragama Katolik. Jadi saya merasa 
senang, banyak teman-teman sesama Tionghoa seagama, berkomunikasi dan berkumpul 
bersama dalam setiap kegiatan Gereja seperti layaknya saudara saya sendiri, seiman, 
se etnis, sehingga merasa nyaman bergaul karena banyak kesamaan. Kami hampir 
setiap minggunya rutin ketemu di Gereja melakukan kebaktian Gereja bersama. Namun 
dalam perjalanannya, saya tetap merasa hampa batin saya, entah kenapa. Saya rindu 
pada Klenteng, pada ajaran leluhur saya, Konghucu. Saya banyak menemukan arti 
hidup di sana, di samping itu, saya merasa telah mengikuti pesan leluhur, sehingga saya 
terjauh dari karma (kualat)”. (Wawancara, 13 Oktober  2016) 

5. Ong Sau Ming biasa dipangil Mintarjo (MJ), 58 tahun 

MJ adalah keturunan Tionghoa, seorang umat Klenteng Tri Dharma beragama Budha. 

Seluruh keluarganya beragama Budha. Kakak dan adiknya beragama Budha, juga Papa dan 

Mamanya, Budha. Para leluhur (nenek moyang)-nya beragama Budha sebagaimana tradisi 

keluarga Tionghoa pada umumnya. MJ ketika masih beragama Budha aktif  ke Klenteng dan  

melakukan  sembahyangan memuja dewa Kong Co Kwan Kong (Kwan Sing Tee). MJ memiliki 

pekerjaan swasta, mempunyai anak 3 (tiga), satu istri yang dulunya setia mendampinginya. 

Lumayan panjang bila mengikuti perjalanan keagamaan MJ memeluk agama Islam 

sebagai ‘jalan hidupnya’. Diawali Ia bermimpi mendengar suara ‘lailahaillallah’ dari orang 

laki-laki yang terus-menerus mengucapkan lafadz kalimat itu tanpa berhenti  yang terdengar di 

kedua telinganya, Ia akhirnya masuk Islam. Kronologinya, Ia tertidur, lalu Ia bermimpi 

mendengar suara adzan, sampai kemudian Ia terbangun dari tidurnya tepat pukul 03.00 wib. dini 

hari. MJ ketika itu tidak mengerti arti atau maksud  dari mimpi itu, karena Ia beragama Budha. 

Ia juga merasa sangat asing dengan kalimat “lailahaillallah”, sehingga Ia meraba-raba dalam 

hatinya sampai Ia menyakini bahwa suara itu merupakan petunjuk.  Ia mengingat kembali 
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kalimat itu dalam mimpinya. Ia pun menulisnya pada selembar kertas kalimat ‘lailahaillallah’ 

tersebut. Ia meresapinya, mencari jawaban dari arti mimpi tersebut, walaupun Ia terkadang juga 

mengabaikannya, karena merasa tidak begitu penting baginya. Ia juga tidak tahu arti kalimat 

dalam mimpi itu. Namun, dalam perjalanan hidupnya, sejak terjadinya mimpi tersebut, 

peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, terjadi dalam perjalanan hidupnya, 

membimbingnya  untuk mencari arti dan jawaban dari kalimat mimpi itu. 

Suatu hari, kira-kira tidak sampai setahun setelah peristiwa terjadinya mimpi tersebut, Ia 

merasa mendapat petunjuk dari televisi. Ketika itu, berkumandang adzan magrib, ada kalimat 

‘lailahaillallah’. Dia mengatakan, “Lo, iki lak mimpiku ndisik, berarti iki Islam”. Kemudian Ia 

mengingat kembali mimpi yang telah terjadi setahun lalu itu, tetapi Ia juga masih 

mengabaikannya, karena belum mempunyai ketetapan hati untuk mengikutinya. Ia tetap datang 

dan sembahyangan di Klenteng. MJ mengatakan: 

“Prosesnya panjang. Jadi, Allah swt. Itu ngasih petunjuk gak seketika. Buktinya 
saya, saya telah memperoleh petunjuk, tetapi saya abaikan. Baru, setelah Allah menarik 
saya dengan berbagai kesusahan hidup, kesulitan hidup, kepahitan hidup, peristiwa 
demi peristiwa terjadi. Intinya, semuanya pahitlah, saya baru menyadari kesalahan dan 
kelalaian saya, sehingga  saya tersadarkan diri untuk  datang kepadaNya (Allah swt.)”. 
(Wawancara, 21 Oktober 2016) 
 

mengenang masa-masa Ia ketika masih menjadi umat  Klenteng Tri Dharma dengan beragama 

Budha. Begitu Ia mengetahui dari televisi bahwa kalimat ‘lailahaillallah’ adalah Islam, Ia pun 

mengatakan, ‘reaksi saya menolak’. Ia tak menggubris. MJ mengatakan:  

“Pada awalnya saya tak menggubris, saya cuek berkali-kali. Cuek pertama, karena 
saya gak tahu. Cuek kedua, karena lingkungan gak ada yang mendukung. Semua 
keluarga saya beragama Budha. Lingkungan gak ada yang Islam. Tidak ada yang 
mengarahkan, membimbing, apalagi menasehati, saya hanya berkonsultasi meminta 
bimbingan hati nurani saya saja. Mosok berani masuk Islam, sedang keluarga saya gak 
mendukung. Mimpi yang telah terjadi kuceritakan juga, mereka gak bakal percaya, gak 
bakal meresponnya dengan penuh antusias. Dengan keadaan tersebut, saya masih 
menggantung di agama lama saya (Budha). Setelah cuek pertama, saya tetap memeluk 
agama lama, agama nenek moyang keluarga saya, tetep saya mempertahankan agama 
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nenek moyang. Titik baliknya, setelah saya merasa mendapat petunjuk, tetapi saya 
abaikan, terjadilah banyak peristiwa yang menimpa saya, peristiwa yang gak enak-
enak. Contohnya: dalam kehidupan sehari-hari, terjadi serangan ekonomi, ekonomi 
saya bangkrut, rumah tangga saya gak bisa rukun, sering bertengkar dengan istri, 
namaku tercemar di antara teman-teman pergaulan, aku dibenci dan disisihkan dalam 
pergaulan ketika keadaan hidupku sulit, ditambah pekerjaanku semakin tidak lancar 
yang akhirnya hancur juga. Intinya, aku merasa semua kebutuhanku ditutup oleh Tuhan 
(dalam batinku, karena aku merasa mengabaikan petunjuk). Semua serba gelap, tak ada 
jalan keluar. Semua serba ditutup. Butuh ekonomi, ekonomi ditutup. Butuh pekerjaan 
lancar, pekerjaan malah makin hancur, butuh rumah tangga tenteram, rumah tangga 
malah berantakan, selalu bertengkar dengan istri, dan lain sebagainya. Intinya penuh 
kepahitan hidup. Setelah peristiwa terjadinya mimpi itu, karena saya mengabaikannya, 
bolak-balik ketemu sing gak enak thok”. (Wawancara, 21 Oktober  2016) 

Sampailah kemudian  MJ pada kesimpulan: 

“Ooo…, kita ini ternyata sangat lemah, makhluk yang sangat tidak ada apa-apanya, 
tak berdaya. Gak bisa ngatasi semua rintangan, banyak rintangan tetapi gak bisa 
ngatasi. Makanya tak pantas kita mengabaikan petunjuk kebenaran. Alangkah 
meruginya kalau kita mengabaikan kebenaran. Kita harus menyambut kebenaran itu, 
karena kebenaran itu merupakan hidayah yang datang kepada kita. Kita seharusnya 
menyerahkan diri kepada Allah secara mutlak (pada saat itu, karena Ia masih non 
muslim, Ia sebut menyerahkan diri pada Tuhan yang menciptakan langit dan  bumi). Ya 
Tuhan ini yang aku cari. Tuhan Allah ini yang aku cari, bukan Tuhan yang lain”. 
(Wawancara, 21 Oktober  2016) 

 
Demikian perjalanan spiritual keagamaan MJ, relatif berat. Merasa kehilangan pegangan 

ketika masa-masa sulit, semua dirasakan hancur disebabkan oleh berbagai peristiwa atau 

kejadian-kejadian pahit yang dialaminya. Hancur ekonominya, hancur rumah tangganya, 

dihinakan banyak teman di saat Ia berada dalam keterpurukan. Ia sangat menyesal telah 

mengabaikan petunjuk. MJ mengatakan, “Saya menyesal kenapa dulu saya mengabaikan 

petunjuk, tetapi belum terlambat, saya segera meminta ampun pada Tuhan”. Kemudian, Ia 

menyampaikan segala keresahan hatinya kepada Mamanya. Tempat curahan hatinya. Sang 

Mama dengan penuh kasih sayang dan perhatiannya, mengiyakan niat MJ sebagai anak 

kandungnya, darah dagingnya untuk memeluk agama Islam (padahal Sang Mama beragama 

Budha sampai akhir hayatnya), tetapi dengan syarat mentaati agamanya (Islam) sepenuh hati. 

Karena telah merasa memperoleh restu dari Mamanya, MJ pun kemudian pada tahun 2002 
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tepatnya bulan nopember, Ia menyatakan resmi masuk agama Islam dengan bersyahadat resmi  

dihadapan pengikrar, mengucapkan kalimah syahadat ‘Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu 

anna muhammadurrasulullah’ (Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah 

melainkan hanyalah Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah). Ia 

pun telah resmi menjadi Mu’allaf, sah secara syar’i. Ketika ditanya kepentingan apa yang 

mendorongnya masuk Islam, MJ mengatakan bahwa dirinya masuk Islam karena mencari 

kebenaran tentang Tuhan. Hanya Allah yang Maha Ahad (satu), yang aku yakini sebagai jalan 

hidupku mencari keselamatan di akherat nanti. Dengan kebenaran itu (dalam bahasanya MJ 

‘mencari jalan yang lurus’), Ia ingin hatinya menjadi tenang, damai, dan memperoleh 

ridhoNya. Jalan yang diridhoi Allah yaitu kebenaran Al Qur’an di mana Allah telah menjaga 

kesucian dan kemurniannya sendiri. Tidak ada keraguan sedikitpun di dalam Al Qur’an. Kata 

MJ:  

“Aku njaluk petunjuk yang lurus iku sing yok opo, iku tempate yo nang Al Qur’an. Al 
Qur’an masih murni, terjaga, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengubah Al 
Qur’an sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, karena Allah swt. sendiri 
yang menjagaNya. Dan ini terbukti. Kusaksikan dengan mata hati dan akal pikiranku. 
Aku wani masuk Islam karena aku yakin Islam adalah agama yang benar, agama yang 
lurus. Juga dorongan dari Mama dengan restunya membuatku semakin mantap 
memeluk Islam, Mama katakan, kamu lek mau masuk Islam boleh, Mama restui, tapi 
jadilah umat Islam yang taat, sungguh-sungguh. Namun, terkadang, aku merasa gelisah, 
kenapa Mama meninggal dalam keadaan masih beragama Budha. Semoga Allah swt. 
mengampuni Mama dan Papaku. Aamiin”. (Wawancara, 21 Oktober  2016) 

MJ juga mengisahkan proses pengikrarannya masuk Islam. Ketika ditanya oleh 

pengikrar, “Saudara MJ, kamu mau masuk Islam karena apa? Karena diiming-iming jabatan? 

Dikasih uang?” begitu tanya pengikrar. Jawab MJ, “Saya masuk Islam cari Allah, cari jalan 

yang lurus dalam hidup saya”. Pernyataan teguh inilah yang dinilai oleh pengikrar merupakan 

jawaban yang telah mengetahui tauhid. Dengan kemantapan hati, pengikrar pun akhirnya 

mengikrarkan MJ untuk masuk Islam dengan ucapan syahadat Ilahiyah dan syahadat Rasul, MJ 
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pun telah menjadi Muslim (Mu’allaf). Dalam perjalanan MJ masuk Islam, kemudian  terjadilah 

perceraian rumah tangganya. Istrinya tidak mau masuk Islam, malah menyeberang ke agama 

Kristen, memeluk agama Kristen, sehingga anak-anaknya kebingungan mau memilih agama 

yang mana yang harus mereka ikuti. Pada akhirnya, anak-anak MJ pun mengikuti agama 

mamanya, Kristen. Hubungan dengan mantan istri, merasa tak nyaman, namun demikian 

hubungan dengan anak-anaknya terbina sangat baik, harmonis, dan sangat toleran. Anak-anak 

MJ  mengerti dan memahami ayahnya memeluk agama Islam. Hubungan dengan keluarga besar 

MJ tidak terpengaruh, nyaman saja dengan keislaman MJ, karena MJ ketika menyatakan masuk 

Islam telah dijinkan (direstui) oleh Mamanya. MJ mengatakan:  

“Nalar saya masuk Islam sekali lagi adalah karena saya bertekad mencari 
keselamatan yang hakiki, artinya bukan hanya kebutuhan selamat jangka pendek di 
dunia, tetapi yang lebih utama adalah mencari keselamatan jangka panjang di akherat 
sebagai tempat kita yang sebenarnya. Kita ini hidup di dunia kan hanya mampir 
ngombe, dunia adalah tempat kita menanam, di akherat nanti kita akan menuai. 
Keselamatan itu datangnya dari Allah swt. Selamat artinya ya dijauhkan dari musibah. 
Dulu saya menjauhkan diri dari Allah, dapat petunjuk kuabaikan, gak kugubris, hidupku 
malah menjadi semakin berantakan, hancur lahir batin, dapat musibah silih berganti 
terus menerus tak henti-hentinya. Hidupku merasa tidak barokah. Jadi artinya, 
keselamatan itu ya memperoleh petunjuk dari Allah, menerima, dan dengan keikhlasan 
melaksanakan petunjuk itu, sehingga tercapai kedamaian di dalam menjalani hidup 
bahkan kehidupan setelah kematian di yaumil akhir nanti. Urip yo opo sing tenang, sing 
tentrem, sing damai ya dengan  petunjuk dan keridhoan dari Allah. Sumber kedamaian 
adalah dari Allah. Njaluk nang dewo Klenteng gak onok hasile, gak onok perubahan 
yang diharap, maksudte golek dalan selain Allah itu gak ada faedahe. Pada akhirnya 
kita menerima dan menyakini Al Qur’an lah yang benar. Allah sumber kebenaran, 
sumber kedamaian. Itu yang kuyakini dan kurasakan sekarang setelah masuk Islam. Aku 
tidak mau kembali menyenbah dewo. Hanya Allah Tuhan yang kusembah. Hanya 
kepadaNya aku berpasrah diri tentang hidup dan matiku sampai yaumil akhir nanti”. 
(Wawancara, 21 Oktober 2016) 

 
MJ juga mengatakan: 

“Keyakinan akan kebenaran timbulnya karena Al Qur’an itu murni, gak dirubah oleh 
siapapun karena ada yang menjagaNya, dan keadaan Al Qur’an itu berlaku sampai 
kiamat nanti. Agama yang lurus adalah  agama Islam, itu yang menguatkan keyakinan 
saya. Agama Islam itu agama terakhir yang berlaku sampai kiamat. Tidak ada agama 



27 
 

lagi. Kiamatnya kapan aku gak ngerti. Kesimpulannya,  Al Qur’an itu benar dan ada 
yang menjaganya, yaitu  Allah swt.”. (Wawancara, 21 Oktober  2016). 

  Setelah beragama Islam, MJ menyatakan bahwa secara istiqomah menjadi umat Islam 

yang ‘kaffah’, artinya total dalam menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama, 

tidak  lagi mencari agama selain Allah, apalagi kembali ke Klenteng, tidak akan pernah terjadi 

dalam hidupnya. MJ telah bertekad sekali Islam tetap Islam sampai  ajal menjemputnya. MJ 

merasa malu dan merasa dholim kepada diri sendiri, apabila Ia harus kembali ke Klenteng 

sebagai umat Klenteng. Begitulah tekad hidup MJ, tidak mau kembali ke Klenteng. MJ 

mengatakan:  

 “Aku tidak mau lagi ke Klenteng, yang kucari bukan dewa, tetapi Allah. Allah swt. 
adalah sumber kebenaran dan kedamaian bagiku. Allah itu adanya hanya di Islam. 
Makanya aku sekarang beragama Islam, dan tak kan pernah kulepaskan lagi sampai 
ajal menjemputku. Keluargaku semua masih Budha, tetapi aku bersyukur mereka bisa 
mengerti keputusanku, sehingga hubungan keluarga kami tetap merasa nyaman dan 
tidak terganggu atau tidak berantakan. Aku umroh sudah dua kali, yang mengantar juga 
Mama Papaku, saudara-saudaraku, mereka kompak mendukungku, walaupun mereka 
tak mengikuti jalan hidupku. Mereka gak memusuhiku. Memang sudah takdirku menjadi 
Muslim, dan aku sangat bersyukur karenaNya, karena Allah telah membimbing jalan 
hidupku sampai kiamat nanti”. (wawancara, 21 Oktober  2016). 

 
6. Tjio Kayhie (Gunawan) (GN), 62 tahun 

GN adalah sosok keturunan Tionghoa (lihat lampiran 8). Dadulunya GN beragama 

Konghucu di Klenteng Tri Dharma. Hampir seluruh keluarganya, Papa Mamanya, kakak 

adiknya, saudara-saudaranya beragama Konghucu. Ketika masih beragama Konghucu, Ia 

terkadang juga sering ke Gereja karena di ajak teman. Teman-temannya banyak yang beragama 

Katolik maupun Kristen. Proses keislaman GN lumayan panjang. Kalau ditelusuri, Ia masuk 

Islam ketika umur 40-an, diawali oleh kejatuhan usaha dagangnya, sebagaimana GN 

mengatakan:  

“Pekerjaan saya hancur, saya lalu sering minum bir, jarang tidur, tiap hari tiap 
malam nenggak bir, sambil main judi dengan teman-teman sesama pengangguran, saya 
tetap minum. Jadi waktu itu, saya banyak maksiat, nenggak bir terus pekerjaannya, judi, 
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dan main perempuan. Cuma dua yang tidak saya lakukan waktu itu, mencuri 
(merampok) dan madat (narkoba). Jujur, kehidupan saya penuh maksiat, tetapi lama-
lama membuat saya bosan juga dengan kemaksiatan itu. Kenapa kok hidup jadi begini 
terus. Itulah titik awal kesadaran ruhaniah saya, walaupun porsinya sangat kecil ketika 
itu. Doa gak bisa, tetapi saya tetap minta diberi petunjuk. Beberapa bulan kemudian 
saya mulai tertarik dengan surat Al Fatehah (saya belum masuk Islam ketika itu).  Saya 
belajar dengan huruf latinnya, saya tanyakan kepada teman-teman tentang arti dan 
makna surat Al Fatehah. Akhir tahun ’93, tiba-tiba saya pengen belajar Al Qur’an. Saya 
mulai belajar dari Iqra’ dalam bahasa latinnya. Lalu saya tanya lagi kepada teman-
teman pergaulan saya tentang Islam, opo se Islam iku. Gak ada yang tahu. Hampir 
sepuluh orang teman saya, semua jawabannya hampir sama, katanya, Islam itu Isak, 
subuh, luhur, ashar, maghrib. Terasa janggal jawaban itu di hati saya. Ternyata, setelah 
saya belajar tentang Islam dengan terus meneru, lama-lama saya mulai tahu, bukan itu 
jawaban yang sebenarnya yang saya maksud.  Islam adalah agama rahmatal lil alamin. 
Agama rahmat bagi seluruh alam. Saya belajar Iqra’ tetapi saya heran kenapa hati saya 
dibuatnya menjadi tenang, padahal saya belum menjadi Mu’allaf. Kemudian saya mulai 
belajar bermacam-macam tentang agama Islam dengan semampu saya. Saya bertahun-
tahun belajar tentang agama Islam secara sembunyi-sembunyi, karena seluruh keluarga 
saya tidak ada yang mengenal Islam, tidak ada yang beragama Islam, saya takut mereka 
mengolok-olok dan mencibirkan saya. Baru pada akhir tahun ’94-an, kemudian saya 
berikrar masuk agama Islam. Setelah saya menjadi Muslim (Mu’allaf), saya sering 
didaulat menjadi qori’ untuk melantunkan ayat-ayat suci Al Qur’an pada setiap event 
pengajian. Saya merasa malu kepada Allah, kenapa benar-benar kelam hidup saya dulu. 
Sekarang saya sangat bersyukur kepada Allah swt. memperoleh pencerahan dengan 
beragama Islam. Saya bertaubat, tidak mengulangi perbuatan yang memalukan seperti 
dulu ketika belum memperoleh petunjuk (Islam). Semua berkat pertolongan Allah swt. 
Saya memang ditakdirkan untuk menjadi Muslim, walaupun keluarga saya sebagian 
besar masih non Muslim, semoga mereka satu saat nanti memperoleh hidayah dari 
Allah swt. seperti saya, aamiin”.(Wawancara, 27 Oktober  2016) 

 
Ketika ditanya peneliti, mengapa tidak kembali ke Klenteng, GN mengatakan:  
 

“Saya tidak mau kembali ke Klenteng, dan tidak akan pernah ke Klenteng lagi. Saya 
ingin setelah memeluk Islam, menjadi Muslim yang kaffah, istiqomah sampai 
meninggalkan dunia ini. Saya mengambil keputusan berikrar masuk Islam dengan 
kehendak saya sendiri, dan berjanji kepada Allah swt. untuk meninggalkan kehidupan 
yang gelap di masa lalu saya. Saya senang menjadi Muslim karena saya mencintai Al 
Qur’an, saya senang membacanya, melantunkannya. Pada waktu masuk Islam, gak ada 
terpikirkan resiko yang akan saya tanggung. Baru setelah saya menjadi Muslim, saya  
merasakan resikonya, tetapi saya tidak pernah mempedulikannya”. (Wawancara, 27 
Oktober  2016) 

 
Ketika ditanya peneliti, bagaimana rasanya setelah masuk Islam, GN menjawab:  

 
“Dari pengalaman saya menjadi Muslim, semakin hari saya semakin tahu tentang 

Islam, semakin merasa tenteram hidup saya. Semakin menyadari arti kehidupan yang 
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berakhir pada satu titik yaitu kematian. Dulu saya tidak pernah berpikir tentang itu. 
Yang ada hanya senang dan senang sesaat. Sekarang, saya sangat menjauhi hal-hal 
yang tidak berguna, tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak baik. Itu 
yang harus saya jauhi dengan kesadaran hati karena mengharap keridhoan Allah. Hal-
hal yang tidak baik harus dihindari dijauhi dengan selalu mengharap pertolongan dari 
Allah. Setelah menjadi Muslim, saya semakin membaur dengan masyarakat kampung, 
saya sangat merasa nyaman, merasa lebih diterima, tetapi demi Allah itu bukan yang 
kucari. Itu efek saja. Mungkin perasaan sesama Muslim adalah saudara membuat kita 
merasa menjadi satu, yang pada akhirnya membuat intensitas hubungan lebih 
mendalam dan merasa nyaman. Saya sekarang menjadi pengajar ilmu-ilmu agama di 
yayasan Islam milik teman, membina calon-calon Mu’allaf saudara-saudara kami 
Tionghoa, agar ilmu agama Islam bisa dialirkan, diamalkan. Semua itu atas kehendak 
Allah, gak ada rencana, mengalir saja.  Semua itu bisa saya ambil sebagai hikmah, 
ternyata ada peran Allah yang sangat kuat di dalamnya. Tanpa kehendakNya, mustahil 
semua bisa terjadi. Tidak seorang pun yang mampu mengurus dirinya sendiri tanpa 
Allah yang berperan menghendakiNya, selebihnya  tergantung dari sepak terjang kita 
sendiri. Kalau kita berbuat baik, pasti kebaikan akan kembali kepada kita, dan begitu 
pun sebaliknya, berbuat kejahatan, maka kejahatan akan kembali kepada kita. Allah 
membalas dari sepak terjang kita sendiri”. (Wawancara, 27 Oktober 2016) 

 
 Berdasarkan  cerita GN tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa GN masuk Islam diawali 

dari keterpurukan  ekonomi, lalu  semakin tak terarah  hidupnya, kemudian berbuat maksiat, 

minum bir tiap malam, judi, dan lain sebagainya. Yang aneh, terkadang sambil minum bir, Ia 

meminta petunjuk. Ia berdoa, “Ya  Tuhan, saya lelah, lelah jiwa saya, lelah hati. Saya harus 

bagaimana ya Tuhan. Tolong saya diberi petunjuk”, katanya. Doa ini hampir dilakukan setiap 

malamnya sambil minum bir karena tak bisa tidur. GN mengatakan: 

“Itulah ketololan saya di masa sebelum masuk Islam. Benar-benar bego saya, kalau 
ingat, betapa merasa malunya saya kepada teman-teman, kepada orang lain, apalagi 
sekarang setelah masuk Islam saya merasa sangat malu kepada Allah, saya merasa 
telah berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Semakin mengingat semua perbuatan masa 
lalu saya, saya merasa tak berharga sama sekali, karena termasuk perbuatan keji dan  
dilarang oleh agama Allah (Islam). Menyadari betapa buruknya hal itu, betapa malunya 
saya kepada Allah atas kebegoan saya, makanya saya kemudian bertobat seperti 
sekarang, Demi Allah tidak akan pernah kembali lagi kepada kesesatan seperti dulu. 
Saya sangat menyesal, dan saya sangat bersyukur menjadi Muslim sekarang ini. 
Alhamdulillah”. (Wawancara, 27 Oktober  2016). 

 
 Mengakhiri wawancara dengan peneliti, GN pun mengatakan:  
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“Masuk Islam ujiannya banyak, tetapi gak kepikir. Sekarang sudah ketemu 
jawabannya. Mengapa ada ujian terus? ya memang hidup selalu diuji untuk naik kelas, 
untuk naik tingkat. Allah menguji keimanan seseorang untuk dinaikkan kelasnya 
menjadi golongan orang-orang Muttaqin. Kata Allah, beritakanlah berita gembira bagi 
orang-orang sabar, yang tetap dalam keadaan beriman, bertaqwa setelah diuji. Janji 
Allah adalah benar, Allah tidak akan pernah menyalahi janjiNya. Saya menyakini hal 
ini”. (Wawancara, 27 Oktober  2016) 

 
Dari beberapa statemen GN, dapat digarisbawahi bahwa proses keislamannya relatif 

cukup  panjang dan berliku-liku. Diawali dari kebangkrutan usahanya, Ia kemudian kehilangan 

pegangan, mengalami stres berat, bahkan kegoncangan jiwa, lalu mengalami kejenuhan hidup, 

sehingga Ia kemudian terjerumus kepada  kemaksiatan. Klimaksnya, Ia mengalami kebosanan 

hidup, baru kemudian tertarik kepada Islam atas bimbingan batinnya sendiri tanpa ada yang 

memaksanya. Di situlah Ia mulai merasakan ketenangan hati, berpasrah diri secara ikhlas 

kepada Allah setelah memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran  beragama 

sesungguhnya dapat  memberikan ketenagan hati, kedamaian, dan dapat terbebas dari 

kegoncangan jiwa yang dialami dengan segala resikonya. Maka, benarlah kata Jalaluddin 

(2004:56) dalam bukunya “Psikologi Agama” yang menegaskan bahwa walaupun pelaku 

konversi agama  mengalami tekanan (stres) karena dijauhi atau tidak mendapat dukungan sosial, 

Ia tidak larut dalam kesedihan atau penyesalan, karena telah menerima kebenaran agamanya 

berdasarkan pemikiran yang matang dan kesadarannya, sehingga selalu melakukan kegiatan 

untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, tanpa memikirkan segala resikonya yang akan 

dihadapi. 

7. The Poo Tjhwan (Muhammad Fauzan) (MF), 57 tahun 

MF sosok berasal dari keturunan keluarga Tionghoa (lihat lampiran 9), beragama 

sebagaimana lazimnya tradisi Tionghoa yakni Konghucu. Dulu ketika masih beragama 

Konghucu selalu aktif sembahyangan di Klenteng. Dalam perjalanan hidupnya, Ia pernah 
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sempat mencicipi beragama Kristen, namun cuma relatif sebentar, karena pengaruh teman 

sering di ajak ke Gereja. Titik baliknya, Ia masuk Islam sekitar tahun 1988 yaitu diawali  

‘pacaran’ dengan seorang perempuan yang beragama Islam, namun setelah Ia masuk Islam 

malah ditinggalkan pacarnya yang menikah dengan orang lain. Kejadian tersebut tidak 

menyurutkan hatinya untuk mendalami agama Islam. MF sudah terlanjur menyukai agama 

Islam, sehingga Ia tetap mempertahankan keislamannya walaupun telah ditinggalkan oleh 

pacarnya. Sejak masuk Islam, MF justru semakin aktif di Masjid untuk mengikuti sholat 

berjamaah.  MF menceritakan:  

“Awal mula saya masuk Islam, prosesnya saya pacaran dengan seorang wanita 
pribumi Muslim, dia meminta syarat. Syaratnya, saya harus menjadi Muslim. Saya 
menurutinya, karena saya sangat sayang sama dia, saya kepengen dia menjadi istri saya 
nantinya. Maka, tahun ’88, saya menyatakan berikrar masuk Islam. Namun setelah saya 
masuk Islam, malah saya ditinggalkan oleh pacar saya. Ia malah menikah dengan orang 
lain. Saya sempat shock, namun tak begitu lama dalam kondisi itu. Justru sebaliknya, 
peristiwa itu menjadi penguat batin saya. Saya semakin menyadari memang kehidupan 
ini sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menentukan. Jadi yang mendorong saya 
tetap menjadi Muslim adalah diri saya sendiri, kesadaran saya sendiri. Sudah terlanjur 
Islam ya tetap Islam.”(Wawancara, 29 Oktober  2016).                                                    

Peneliti pun menanyakan mengapa tidak kembali saja ke Klenteng, MF pun 

mengatakan: 

“Sudah terlanjur mencintai agama Islam. Hati saya merasa nyaman, lebih tenang. 
Walaupun hampir seluruh keluarga saya bukan Muslim, tetapi saya tetap berpegang 
teguh kepada Islam. Papa Mama sampai sekarang masih Konghucu, kakak-kakak saya 
nomer 1 dan 2, beragama Konghucu, kakak nomer 3 beragama Kristen Pantekosta, dulu 
asalnya juga beragama Konghucu. Lalu saya yang nomer 4 masuk Islam.  Adik-adik 
saya yang nomer 5 dan 6 saya gak tahu, mungkin tetap Konghucu, karena mengikuti 
suaminya. Walaupun setelah saya masuk Islam, banyak ujian dalam kehidupan rumah 
tangga saya. Saya tetap istiqomah. Saya menjadi pengusaha oli pernah cukup jaya, 
omzet mencapai ratusan juta rupiah dalam sebulan. Tahun 2003 usaha saya terpuruk. 
Saya dirongrong oleh istri saya, juga adik ipar saya. Mereka ikut berkontribusi atas 
kebangkrutan usaha saya. Akhirnya, rumah tangga saya pun berantakan. Ketiga anak 
saya tercerai berai, mengikuti Mamanya. Saya goncang, saya datangi  paranormal,  
orang pintar, bahkan pernah ke gunung kawi karena kepengen keluar dari 
kebangkrutan usaha saya dengan mencari solusi altternatif. Tetapi anehnya saya justru 
semakin bingung. Lalu saya teringat teman masa kecil saya, dia seorang ustad yang 
sangat wira’i. jauh dari keduniaan. Berkat saran dan nasehatnya, saya kemudian 
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tersadarkan. Kata dia, ‘Awakmu gak usah  neko-neko, kabeh lakonmu nekani tempat 
keramat, dukun, dan lain-lain  tinggalen, tetapi hanya satu yang jangan kamu tinggal, 
yoiku sholat lima waktu’. Saya pun menangis, menyesal sudah keluar batas dari syari’at 
Allah. Sejak saat itu, saya istiqomah menjalani syari’at Allah. Saya menyadari, apa 
yang sejatinya dicari dalam hidup ini, toh semua pucuknya adalah kematian yang harus 
dipertanggungjawabkan kepada Allah atas segala amal perbuatan kita. Saya sekarang 
lebih bisa mensyukuri nikmat yang ada, setelah diingatkan teman saya tersebut”. 
(Wawancara, 29 Oktober 2016). 

 
Berdasarkan statemen dari MF tersebut di atas, dapat kita garisbawahi bahwa dalam 

kehidupan keagamaan di keluarga etnis Tionghoa, kehidupan keagamaan menjadi penting 

sebagaimana tradisi budaya leluhur mereka mengajarkan keluhuran hidup,  bukan alasan 

sinkretik, tetapi lebih kepada kultur asli mereka.  Kekerabatan juga sangat diutamakan dalam 

keluarga etnis Tionghoa, sangat dijunjung tinggi di kalangan mereka. Kehidupan tidak ada 

artinya jikalau kekerabatan itu lemah, karena leluhur mereka berpesan untuk menjaga 

kerukunan di antara keluarga mereka, kekerabatan keluarga dalam kehidupan harus dijaga terus. 

Apapun agama mereka, mereka tetap solid dalam menjaga kekerabatan keluarga mereka. Itulah 

kehebatan mereka. Bukti tersebut bisa disaksikan dalam kehidupan ekonomi atau bisnis yang 

mereka jalankan, menjalar dan mengular melibatkan keluarga besar mereka pada posisi-posisi 

strategis dalam perusahaannya. Jadi mereka memiliki tingkat ‘kebersamaan dan toleransi’ yang 

sangat tinggi kepada sesama kerabat (keluarga besar)-nya walaupun berbeda agama dalam 

keluarga besarnya. Dalam perihal kuatnya kekerabatan di antara mereka, MF ketika ditanya 

peneliti pun mengiyakan dengan mengatakan: 

“Memang, rata-rata kalau keluarga Tionghoa itu mengutamakan kekerabatan 
keluarga daripada orang lain. Para leluhur memang sejak dulu telah mengajarkan 
betapa hidup rukun sesama keluarga sangatlah penting. Kalau keluarga itu rukun, maka 
rejekinya juga akan menjadi lancar, para leluhur di alamnya sana juga berbahagia. 
Oleh karena itu, menjaga kerukunan keluarga di dalam kekerabatan keluarga kami 
sangatlah diutamakan, walau berbeda agama di antara keluarga” . (Wawancara, 29 
Oktober  2016). 
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Selanjutnya, peneliti  menanyakan kepada MF tentang perasaannya setelah menjadi 

Muslim. MF pun mengatakan:  

“Saya merasakan kenikmatan hidup yang sangat luar biasa, saya selalu banyak 
bersyukur kepada Allah. Saya menikmati hidup saya. Apalagi anak-anak juga masih 
nyambung walaupun sudah tidak serumah dengan saya. Anak-anak sangat sayang 
kepada saya. Saya juga sangat sayang kepada anak-anak. Saya sangat menikmati 
kehidupan saya yang sekarang, menjadi Muslim yang istiqomah. O ya, ada yang sedikit 
unik, dari keislaman saya. Saya belajar Islam, tidak ada yang tahu, saya masuk Islam 
keluargaku juga gak ada yang tahu, bahkan keislaman saya, tetangga pun gak banyak 
yang tahu. Mereka sempat kaget ketika saya menceritakan bahwa saya telah menjadi 
Muslim. Mereka setelah mengetahui saya menjadi Muslim, mereka sangat respek 
dengan keislaman saya. Sosialisasi kami sebagai tetangga semakin lancar, semakin 
cair, semakin baik. Saya sering dilibatkan dalam kegiatan agama di perumahan kami 
tinggal. Dalam segala kegiatan di lingkungan sekitar rumah tangga kami, saya selalu 
diundang, saya ikut aktif mengikuti pengajian rutin dan kagiatan sosial di lingkungan 
tempat tinggal kami. Jadi, sosialisasi dengan masyarakat lingkungan tempat tinggal 
kami semakin akrab, semenjak saya menjadi Muslim. Pernah, sekitar tahun 94-an, Ada 
pengalaman menarik ketika saya mengikuti ibadah haji yang ke dua bersama kloter 
(rombongan) dari Blitar. Mereka sempat tanya di pesawat, mereka pada memandang 
saya dengan terheran-heran. Beberapa di antara mereka mengatakan di pesawat,’kok 
Islam ya, padahal Cina’, lalu saya jawab, ‘lo Islam sebelum masuk ke Indonesia, kan 
lebih dahulu ke Cina’, mereka pun senyum teringat hadist Nabi saw,’. Yang lain lagi 
juga bertanya, ‘Lo sampean Cina Pak ya, kok ikut jamaah haji’. Lalu saya jawab, ‘Saya 
Muslim, ya mesti berangkat haji apabila dirasa mampu’, begitu  jawab saya. Mereka 
pun termengong-mengong mendengar penjelasan dari saya”. (Wawancara, 29 Oktober  
2016). 

 
8. Auw Yong Kwok Heng (M. Syamsul Arifin) (SY), 63 tahun  

 SY adalah sosok keturunan keluarga Tionghoa (lihat lampiran 10). Dahulunya umat 

Klenteng beragama Konghucu. Sebelum keislamannya, SY adalah seorang penggemar barang-

barang bertuah seperti keris dan benda-benda pusaka lainnya, juga penggemar togel (totoan 

gelap) yang dulu namanya menyamar sebagai SDSB (sumbangan dana sosial berhadiah). Ia 

seorang peminum arak kelas berat dan suka berzina (bermain perempuan). Bisa dikatakan 

terlalu kelam jalan hidup SY. Yang tidak pernah Ia lakukan hanyalah madat dan mencuri 

(merampok), perbuatan maksiat hampir semuanya pernah dilakukan, bahkan sering semasa 

belum masuk Islam, Ia melakukan syirik tingkat tinggi yakni meminta nomer togel (toto gelap) 
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di pekuburan keramat, karena beratnya tekanan ekonomi yang melanda diri dan keluarganya. 

Pokoknya pendek kata, Ia telah jauh dari keridhoan Allah. Proses keislamannya diawali dengan 

keterpurukan ekonomi, sampai Ia terseret dalam kemaksiatan yang panjang sebelum 

memperoleh hidayah Allah. Usahanya berantakan, ekonominya morat-marit. Hanya saja Ia 

masih bersyukur, karena istrinya tetap setia mendampinginya walau dalam keadaan ‘sesulit’ 

apapun. Keislamannya juga tidak terlepas dari saran istrinya, namun yang aneh sampai sekarang 

istrinya malah masih bertahan dalam agama lamanya, Konghucu. SY mengatakan:  

“Dulu saya suka ngrumat (merawat) keris. Sobone kuburan. Tukang golek nomer 
togel. Minum-minuman keras tuwuk, medok jagone. Hal itu saya lakukan karena saya 
kala itu jenuh menghadapi kehidupan disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga saya 
yang tak menentu hasilnya. Saya sering mengalami kebangkrutan, sehingga saya sampai  
terjerumus ke dalam kemaksiatan yang panjang sebagai pelarian tekanan batin saya. 
Bahkan, mungkin juga pelaku syirik ketika itu. Pokok e sembarang kalir wis tak lakoni. 
Tukang mbujuk yo tak lakoni. Sing gurung tak lakoni mung loro, madad (narkoba) karo 
ngrampok. Terakhir, ketika saya kerja di bengkel sepeda motor, karena sudah mentok. 
sepeda motor gak rusak, saya bilang rusak, pokoknya harus diganti. Gak ganti ngomong 
harus diganti. Jadi saya dulu sering mbujuk’i pelanggan. Saiki tuwo-tuwone, susah-
susah yo dilakoni, mergo iki  peringatan dari Allah, tetapi saya sangat bersyukur, saya 
telah memperoleh hidayah Allah, terbebas dari kesengsaraan (penderitaan) batin 
sebagaimana seperti dulu, jauh dari petunjuk Allah. Sekarang saya telah menikmati 
hidup saya karena Islam telah membahagiakan hidup saya, mudah-mudahan juga 
keluarga saya nantinya. Aamiin”.. (Wawancara, 08 Nopember  2016). 

 
Dari cerita SY tersebut di atas, dapat digarisbawahi bahwa proses keislaman SY relatif 

cukup berliku. Berawal dari mimpi istrinya yang notabene beragama Konghucu sampai 

sekarang. Istrinya bermimpi bahwa suaminya (SY) berada di dalam Masjid, sebagaimana yang 

diceritakan  kepada peneliti:  

“Proses keislaman saya berawal dari mimpi istri saya, kata dia, saya berada di 
dalam Masjid, terus dia ceritakan kepada saya. Saya kemudian, mendatangi teman saya, 
seorang Tionghoa Muslim yang telah mendapat hidayah Allah, yang punya ilmu hikmah 
(kebatinan). Saya tanyakan kepadanya, dia pun menyarankan saya, ‘Saatnya kamu 
bertobat meninggalkan jalan kelammu untuk  memilih agama yang cocok bagi hidupmu. 
Ingatlah umurmu semakin tua’. Teringat pesan teman saya itulah, saya mulai 
mempelajari tentang Islam. Sekitar tahun ’85-an saya menyatakan berikrar masuk 
Islam. Setelah saya masuk Islam, justru ujiannya semakin berat. Dadi wong Islam nek 
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kedonyan, ujiannya malah banyak. Saya dulu  selalu berpikir tentang materi dalam 
hidup saya, yang bikin saya malah gak tenang menjalani hidup, selalu merasa kurang 
dan ngersulo terus, tidak malah bersyukur, sehingga merasa selalu menderita dalam 
menjalani kehidupan ini”.(Wawancara, 08 Nopember  2016) 

 
Peneliti kemudian menanyakan bagaimana setelah masuk Islam. SY mengatakan:  

“Setelah saya menjadi Muslim, saya berusaha untuk kaffah (total) menjalani agama 
saya, Islam. Saya tak mau lagi terjerumus kepada kehidupan masa lalu yang sangat 
dibenci oleh Allah swt. Sekarang, setelah saya beragama Islam, kehidupan saya menjadi 
semakin tenang, nyaman, tenteram. Saya merasakan hidup lebih merasa nikmat, di 
rumah tangga terasa bahagia. Manusia hidup itu yang dicari apa. Semua menuju proses 
kematian. Apalagi yang dicari. Gak akan pernah habis mikirin dunia. Apalagi seperti 
saya yang sudah berusia 63 tahun. Sekarang banyak orang ngalor gak ngalor, ngidul 
gak ngidul. Kita sebenarnya sudah sugih. Harus banyak disyukuri. Kegiatan saya 
sekarang semenjak menjadi Muslim lumayan padat, mengikuti pengajian-pengajian. 
Saya juga menjadi anggota thariqat sampai sekarang, rutin mengadakan amalan dzikir 
thoriqat. Saya mengikuti jama’ah thoriqoh naqsabandiyyah, juga mengikuti kegiatan 
sosial di lingkungan tempat tinggal saya. Saya semakin merasa nyaman bersosialisasi 
karena kesamaan agama. Masyarakat lebih menerima kehadiran saya sebagai orang 
keturunan Tionghoa, sehingga kehidupan saya dapat  menjadi lebih berarti, tetapi itu 
bukan tujuan saya. Itu hanya nikmat dunia saja. Ada yang lebih nikmat yaitu nikmatnya 
merasakan manisnya keimanan setelah memperoleh petunjuk (hidayah) Allah swt.”. 
(Wawancara, 08 Nopember  2016) 

 
Selanjutnya, peneliti juga menanyakan perihal keluarga SY tentang apa seluruh 

keluarganya sudah memeluk agama Islam, SY pun menjawab:  

“Keluarga saya, belum menjadi Muslim. Istri saya sampai sekarang masih beragama 
Konghucu, tetapi kehidupan rumah tangga saya tetap merasa nyaman, karena istri  
sangat sayang kepada keluarga, melayani saya dan anak-anak dengan setulus-tulusnya. 
Kami hampir bisa dikatakan sepi dari pertengkaran rumah tangga, karena sama-sama 
nrima dan pengertian. Anak saya semuanya tiga, rupanya yang nomer 2 dan 3 mulai 
mengikuti jejak saya, yakni kepengen menjadi Muslim. Mudah-mudahan hidayah Allah 
akan selalu bersamanya. Aamiin”. (Wawancara, 08 Nopember  2016) 

 
Dengan cerita SY tersebut di atas, dapat dipahami ternyata proses keagamaan seseorang 

itu cukup lama. Ketika orang mencari kebenaran hakiki dalam menjalani kehidupannya yang 

dirasakan benar, Ia selalu berhadapan dengan rintangan-rintangan yang dirasakan cukup berat. 

Biasanya sering  diawali oleh permasalahan ekonomi, baru kemudian ingat kepada Sang Khalik 

(Allah). Berawal dari kehidupan yang sulit (kelam) lalu memperoleh pencerahan. Jadi dengan 
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banyak alasan, tindakan sosial konversi agama itu bisa terjadi. Contoh riilnya seperti SY. Ia 

menemukan Islam ketika mengalami kekacauan ekonomi, sehingga hidupnya terasa sangat sulit. 

Kemudian terbimbinglah SY menjadi Muslim melalui mimpi dari istrinya yang mengaku telah 

bermimpi bahwa SY berada di dalam Masjid, padahal SY ketika itu beragama Konghucu dan 

tidak mengenal sama sekali tentang Islam. Seluruh keluarganya beragama Konghucu.  Istrinya 

pun sampai sekarang  beragama Konghucu, termasuk anak-anaknya, namun keharmonisan 

rumah tangganya tidak terganggu, semua berjalan normal. SY mengatakan: 

“Walaupun istri saya sampai sekarang masih berada di agama lamanya Konghucu, 
tetapi Ia sangat setia dan sayang kepada saya, kepada anak-anak, kepada keluarga. 
Pelayanan semuanya berjalan seperti biasa. Makan, minum, dan sebagainya dilayani 
seperti biasa. Kami hampir tidak pernah bertengkar. Anak-anak, juga mengerti 
keputusan Papanya  memeluk agama Islam. Pendek kata, semua berjalan seperti biasa, 
tidak ada yang kurang, normal-normal saja. Saya, selalu bermunajat kepada Allah swt., 
mudah-mudahan keluarga saya, istri dan anak-anak saya suatu hari nanti memperoleh 
hidayah dari Allah masuk ke agama Allah (Islam), menjadi muslim yang taat, sehingga 
kami sekeluarga dapat berkumpul bersama di surganya Allah kelak di akherat. Itu 
harapan saya. Saya sudah tua, apalagi yang saya cari dalam hidup ini”. (Wawancara, 
08 Nopember  2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




