
BAB V 

PEMAPARAN DAN INTERPRETASI DATA 

Pemaparan dan interpretasi data hasil penelitian dilakukan melalui suatu analisis 

teoritik terhadap data temuan hasil penelitian  dengan mengungkapkan  penalaran hasil 

penelitian secara paradigmatik, teoritik, empirik yang menghasilkan suatu analisis yang 

mampu menjawab rumusan masalah yang dikemukakan. Ada beberapa hal yang hendak 

dikemukakan dalam pemaparan hasil penelitian ini. Pertama, analisis teoritik data temuan 

menurut alur pikir teori tindakan sosial Max Weber, sehingga dapat dipahami proses tindakan 

sosial konversi agama dari beberapa orang komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio beserta implikasi maknanya secara individual dan secara sosial, 

melalui kategori tindakan sosial Max Weber. Kedua, mengemukakan keterbatasan penelitian. 

Ketiga, saran bagi penelitian selanjutnya.  

Hasil analisis data secara mendalam dilakukan dengan mengolah data-data 

wawancara yang direduksi  dan diinterpretasikan dengan menggunakan analisis  teori 

tindakan sosial  Max Weber, sehingga mampu menghasilkan pemahaman secara mendalam 

(verstehen) dari  tindakan sosial konversi agama yang dilakukan oleh beberapa orang 

komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma beserta implikasi maknanya secara 

individual dan secara sosial. Kemudian, barulah disampaikan ‘implikasi teoritis’ sebagai 

rekomendasi dari hasil penelitian. Pemaparan dan interpretasi data hasil hasil penelitian 

tersebut sebagai beikut: 

A. Klenteng Dan Tri Dharma Menyatu 

 Klenteng Kwan Sing Bio berada dalam naungan Tri Dharma. Tri Dharma sebagai 

lembaga keagamaan yang menaungi Klenteng sering disebut dengan Tempat Ibadah Tri 

Dharma (TITD). Klenteng dan Tri Dharma memang keberadaannya tak dapat dipisahkan. 

Ibarat, dua sisi dalam satu mata uang atau sepasang suami istri yang menjadi ‘satu’ secara 



lahir batin, saling melengkapi dan mendukung. Tri Dharma lahir untuk membesarkan 

eksistensi Klenteng, sedang Klenteng tanpa Tri Dharma terasa kurang sempurna. Klenteng 

berfungsi sebagai tempat ibadah, pemujaan, penghormatan dan sarana untuk mengingat 

tauladannya dalam kehidupan sehari-hari umat  Klenteng Tri Dharma, bisa berupa sosok para 

leluhur atau para dewa yang diyakininya suci. Namun, Klenteng  juga bisa sebagai destinasi 

wisata rohani. Sedang, Tri Dharma ibaratnya yang merawatnya, membesarkannya. GP, 

seorang informan, mengatakan:  

”Klenteng adalah tempat ibadah bagi umatnya yang beragama Budha, Konghucu, 
Taoisme. Bahkan di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio bukan sekedar tempat 
ibadah, tetapi juga sebagai destinasi wisata religi, artinya banyak umat kita (Budha, 
Konghucu, Taoisme) datang ke sini baik dari luar kota, luar pulau, bahkan luar 
negeri. Pertama, untuk sembahyangan di altar dalam. Kedua, menikmati lingkungan 
sekitar Klenteng. Bahkan bisa juga menikmati makan gratis dan bermalam gratis 
bagi umat Klenteng. (Wawancara, 21 Pebruari 2016). 
 
Klenteng tidak saja berfungsi ritual, tetapi juga sosial. Sebagai fungsi ritual, Klenteng 

merupakan tempat sakral untuk sembahyangan bagi umatnya. Sedang, sebagai fungsi sosial, 

Klenteng menempatkan posisinya untuk dapat selalu ‘bermanfaat’ bagi umatnya juga 

siapapun yang berkunjung ke Klenteng. Fenomena tersebut dapat dijumpai bagaimana 

Klenteng menyediakan makan gratis bagi siapa saja, seperti: kaum miskin, orang jalanan, 

tukang becak, tukang sapu, tukang parkir, dan lain-lain untuk makan gratis di Klenteng. Juga 

menginap gratis bagi para pengunjung Klenteng dari luar kota atau luar daerah bahkan luar 

negeri yang berkunjung ke Klenteng dan ingin menginap gratis di Klenteng tanpa dipungut 

biaya sepeserpun. Bangunan penginapannya lumayan megah (lihat lampiran 11). 

 Bangunan Klenteng  biasanya mempunyai ciri khas berarsitektur khas Tiongkok 

(Cina), dikelilingi oleh pagar, memiliki keletakan simetris dengan  struktur terdiri dari tiang 

dan balok bermotif dekoratif. Selain itu, penentuan lokasi bangunan pun berpedoman pada 



feng shui (hong shui)1 yang diharapkan dapat memberikan keberuntungan, bukan malapetaka. 

GR  seorang informan  mengatakan:  

“Feng sui (hong sui) sangat diutamakan oleh etnis Tionghoa untuk membangun 
rumah atau apapun, karena dengan hong shui (feng shui) yang benar dan tepat, 
dapat dihindarkan balak  (malapetaka) terhadap penghuni rumah atau bangunan, 
sehingga keberkahan dapat diundang untuk datang. Kita hidup selalu ditekankan 
untuk berikhtiar menjauhi balak (malapetaka) dengan mengharap keselamatan. 
Kalau kita tidak perhatikan tentang soal ini (maksudnya hong shui atau feng shui), 
maka kita bisa celaka atau dapat malapetaka. Oleh karena itulah, hong shui (feng 
shui) sangatlah diperhatikan dan menjadi penting bagi etnis Tionghoa sebagaimana 
leluhur kami juga mempertahankan tradisi tersebut untuk seluruh generasi 
penerusnya. Kita tidak boleh menyepelekan ajaran tradisi atau budaya para leluhur 
yang pada prinsipnya sangat baik”. (Wawancara, 29 Januari  2016) 
 
Dari Keterangan informan tersebut di atas,  menunjukkan bahwa tradisi budaya etnis 

Tionghoa sangat memperhatikan sedetil mungkin bangunan yang mereka buat menggunakan 

segala pra syaratnya dengan harapan agar dapat dijauhkan dari balak (malapetaka). Demikian 

juga dalam mendirikan (membangun) Klenteng sebagai tempat yang sakral, pra syarat 

tersebut tak boleh dilanggar atau diabaikannya sesuai ajaran tradisi dan budaya para leluhur 

mereka. 

Klenteng bagi mereka sangatlah urgen sebagai tempat sembahyangan sejak dari nenek 

moyang mereka dahulu secara turun temurun. Selain sebagai tempat ritual dan kegiatan sosial 

keagamaan, Klenteng sebetulnya mampu menjadi sarana pariwisata. Bila dilihat dilihat dari 

bangunannya, Klenteng memiliki nilai estetika yang sangat tinggi dengan arsitektur bangunan  

bercirikan tradisi budaya Tiongkok (Cina).  

                                                
1Feng shui= ilmu topografi kuno dari Cina yang mempercayai bagaimana manusia dan surga (astronomi), serta bumi (geografi) dapat hidup 

dalam harmoni untuk memperbaiki kehidupan dengan menerima qi positif. Qi terdapat di alam sebagai energi yang tidak terlihat. 
Qi dialirkan oleh angin dan berhenti ketika bertemu dengan air. Qi baik disebut juga dengan istilah nafas kosmik naga, jenis qi ini 
dipercaya sebagai pembawa rejeki dan nasib baik. Namun, pada qi buruk yang disebut sha qi yang dipercaya sebagai pembawa 
nasib buruk. Terdapat berbagai aliran feng sui di antaranya yaitu bintang terbang, waktu, dan topografi. Lima energi feng sui terdiri 
dari: elemen kayu mewakili pertumbuhan dan kreativitas, elemen tanah membantu untuk tumbuh dan menstabilkan, elemen logam 
untuk memberikan kekuatan mental dan ketajaman, elemen logam mempengaruhi kecerdasan, elemen api merupakan transformasi 
dan ekspansi, elemen api ini paling stabil dari semua lima unsur feng sui. Kemudian elemen air sangat berguna sebagai perilis dan 
pembaharuan, artinya digunakan untuk kejelasan, relaksasi, inspirasi, dan untuk menghadirkan kerelaan. Sedang hong shui adalah 
sejarah tentang ilmu shui yang biasanya disebut feng shui. Ilmu hong shui memiliki panduan yaitu sebuah kompas yang biasa 
disbut dengan lou pan di pakai oleh ahli-ahli hong shui. Ilmu hong shui adalah kepercayaan ilmu topografi Tiongkok yang 
mempercayai bagaimana manusia dan alam dapat hidup dalam harmonisasi agar keselarasan antara manusia dan alam sekitarnya 
dapat memperbaiki kehidupan ke arah yang lebih baik. 



Secara historis, istilah Klenteng pada jaman dahulu memang belum dikenal, yang 

dikenal adalah Miao (Altar Kuil Leluhur), She (Altar Malaikat Bumi). Sekarang disebut Hok 

Tek Zheng Shen dan Jiao, yaitu bangunan Ibadah untuk bersujud kepada Thian (Tuhan Yang 

Maha Esa). Kemudian, mengenai Tri Dharma. Istilah Tri Dharma (tiga agama) sendiri adalah 

nama baru dari Sam Kauw (dari bahasa Hokkian: ‘sam = tiga, kauw = agama’). Tri Dharma 

(Sam Kauw Hwee) lahir dengan tujuan untuk membendung Kristenisasi pada orang-orang 

Tionghoa karena dahsyatnya misi agama Nasrani (Katolik/Kristen) yang berorientasi 

menyedot umat Budha keturunan Tionghoa pada akhir abad 19. Perubahan agama (menjadi 

Kristen) dianggap sebagai penolakan unsur kebudayaan Tionghoa oleh orang Tionghoa 

sendiri, maka didirikanlah Tri Dharma (TITD) pada Mei 1934 oleh Kwee Tek Hoay. Dalam 

pandangan Tri Dharma (Sam Kauw Hwee) atau TITD, tiga agama itu disebut sebagai agama 

Tionghoa.“Itoe Sam Kauw aken mendjadi satoe philosofie agama jang paling lengkep dan 

memberi faedah besar bagi manoesia, teroetama bangsa Tionghoa jang leloehoernja soedah 

kenal itoe tiga peladjaran sedari riboean taon laloe”.(Tulisan Kwee Tek Hoay di Sam Kauw 

Gwat Po edisi Pebruari 1939). 

Kemudian, Tri Dharma didirikan juga untuk mengantisipasi alasan pemerintah hendak 

membumi hanguskan Klenteng yang beralasan lebih kepada  politik  anti ‘Cina’ daripada 

alasan terjadinya indikasi ‘sinkretisme’. Di kalangan umat Klenteng Tri Dharma pun 

sebenarnya tidak mengakui adanya sinkretisme yang terjadi di Klenteng. Kesatuan ‘tiga 

agama’ di dalam Klenteng dianggap secara politis untuk menghindari tekanan rezim Orde 

Baru yang anti Cina, sehingga dengan penyatuan ‘tiga agama’ dianggap dapat 

menyelamatkan Klenteng dari tekanan tersebut.  

Pada zaman orde baru, yakni saat rezim Presiden Soeharto berkuasa, G30S/PKI 

dijadikan alasan untuk menutup dan mengekang semua kegiatan yang berbau Cina 

(Tionghoa), sehingga semua Klenteng ‘dipaksa’ untuk merubah namanya menjadi Vihara, 



otomatis harus menyelamatkan diri dengan bernaung di bawah Majelis Budha, karena kalau 

tidak, akibatnya fatal. Klenteng (yang menolak) bisa dibongkar oleh pemerintah pada saat itu. 

Oleh karena itu, keberadaan  Tri Dharma tidak dapat dianggap sebelah mata, paling tidak, 

bisa menyelamatkan ribuan Klenteng yang ada di tanah air.  

Kemudian, angin segar diperoleh oleh orang-orang Tionghoa, tepatnya pada akhir 

rezim orde baru tahun 1998, orde reformasi pun menggantinya. Pemerintah yang saat itu 

dipegang Presiden Abdulrahman Wahid mulai ‘melegalkan’ budaya etnis Tionghoa (Cina) 

dan dikuatkan Presiden sesudahnya, Megawati Soekarno Putri pun melegalkan agama 

Konghucu yang ditandai dengan membuat hari libur Imlek sebagai hari libur nasional, 

sehingga budaya etnis Tionghoa pun semakin berkembang di tanah air. Klenteng Tri Dharma 

dan  umatnya pun terselamatkan. 

  Sebenarnya, dalam konteks agama, masyarakat Tionghoa dipengaruhi oleh tiga ajaran 

agama yaitu Budha, Konghucu, Tao. Dalam prakteknya, ketiga ajaran agama tersebut sering 

dilakukan bersamaan di Klenteng. Gabungan ketiga agama tersebut biasa disebut dengan 

nama Tri Dharma (TITD). Tempat ibadahnya di Klenteng dinamakan Klenteng Tri Dharma, 

dan umatnya pun disebut sebagai umat Klenteng Tri Dharma yang mayoritas dari komunitas 

etnis Tionghoa (lihat lampiran 12).  

  Ketiga agama yang masuk dalam naungan Tri Dharma tersebut sebagai berikut: 

1. Agama Budha dan Ajarannya 

Kira-kira 2520 tahun yang lalu di kota Kapilawastu, daerah Madya desa India Utara 

(kini Republik Nepal), lahirlah Sidharta Gautama. Nama Sidharta mempunyai arti ‘Yang 

terkabul cita-citanya’. Ayahnya adalah seorang raja dari dinasti Sakya, namanya Suddhodana 

dengan permaisurinya bernama Mahamaya. Sayangnya tidak lama setelah kelahiran Sidharta, 

ibunya meninggal pada hari ke-7. Sejak berumur 7 tahun Sidharta suka bertapa. Hal itu 

membuat ayahnya khawatir dan memanggil para Brahmana. Para Brahmana mengatakan 



bahwa pangeran Sidharta akan meninggalkan kedudukannya sebagai putera mahkota dan 

menjadi seorang Budha.Tanda-tanda itu pun tiba  pada Sidharta: Pertama, dia akan melihat 

orang yang telah lanjut usia. Kedua, dia akan melihat orang sakit. Ketiga, dia akan melihat 

orang yang meninggal. Singkat cerita, ramalan itu terbukti benar. Sidharta kemudian mencari 

jawaban atas kehidupan manusia. 

Pada usia ke 35 tahun Sidharta mencapai penerangan sempurna di bawah pohon 

bodhi. Setelah mencapai kesempurnaan, Ia mulai mengajarkan ajarannya untuk pertama kali 

di Isipathana dekat Benares kepada lima orang pertapa. Ajarannya disebut ‘cattur arya 

sattyani’ (empat kesunyataan mulia) dan ‘hasta arya marga’ (delapan jalan utama). Empat 

kesunyataan mulia diungkapkan sebagai berikut: (1). Semua bentuk kehidupan adalah 

penderitaan (Dukkha)., (2). Penderitaan disebabkan oleh nafsu atau keinginan yang rendah 

(Tanha)., (3). Dengan lenyapnya ‘tanha’ lenyap pula ‘dukkha’ dan itulah ‘nirwana’., (4). 

Cara atau jalan untuk melenyapkan ‘dukkha’ adalah delapan jalan utama. Selanjutnya delapan 

jalan utama itu adalah: (1). Pengertian yang benar., (2). Pikiran yang benar., (3). Ucapan yang 

benar., (4). Perbuatan yang benar., (5). Mata pencaharian yang benar., (6). Daya upaya yang 

benar., (7.) Perhatian yang benar., (8). Konsentrasi yang benar.  

Menurut kepercayaan umat agama Budha, peristiwa itu dikenal sebagai hari suci 

Asadha. Di kemudian hari Sidharta memaparkan ajarannya sebagai Mahjima Pattipada atau 

jalan tengah. Jalan tengah mempunyai pengertian menghindari dua hal yang ekstrim yaitu: 

hidup dengan berfoya-foya dan bersenang-senang, memuaskan nafsu inderanya secara 

berlebihan, dan bersifat rendah. Manfaat jalan tengah tersebut menurut pengikut Budha: 

memberikan kedamaian, pengetahuan, penerangan, melenyapkan kebodohan, nafsu jahat, dan 

serakah yang merupakan sumber dari penderitaan. (Morthiko,1980: 46-49). 

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa agama Budha memiliki filosofi 

keluhuran hidup, memurnikan dan memulyakan alam seisinya untuk bersinergi bersama 



menuju kedamaian yang abadi dan berada dalam kesimbangan (harmoni) yang serasi  dan 

seirama.  

2. Agama Konghucu dan Ajarannya. 

Agama Konghucu memiliki istilah asli yaitu ‘ru jiao’ yang berarti ‘agama daripada 

kaum yang taat, yang lembut hati, yang beroleh bimbingan atau terpelajar’. Istilah Konghucu 

dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris confucianism. Alasan sarjana Barat tidak 

menggunakan istilah ru jiao adalah karena peran nabi Kongzi di dalam kitab ru jiao. Hal ini 

mungkin terasa janggal karena lewat sejarah diketahui bahwa kitab ‘ru jiao’ sudah ada jauh 

sebelum Kongzi (Konfusius) lahir. Kitab suci agama Konghucu merupakan kanonisasi dari 

kitab-kitab dan dokumen-dokumen sejarah yang ada sebelumnya. Yang paling tua ditulis oleh 

raja Tang Yao (2357-2255 S.M.), Yu Shun (2255-2205 S.M.), Meng Zi/Mencius (371-289 

S.M.). Kong Zi pun mengakui hal itu, sehingga Ia mengatakan, “Aku hanya meneruskan, 

tidak menciptakan. Aku sangat menaruh percaya dan suka kepada ajaran dan kitab-kitab 

kuno itu. Di dalam diam melakukan renungan, belajar tidak merasa jenuh, dan mengajar 

orang lain tidak merasa capai”. ‘Ru Jiao’ disempurnakan oleh Tian, agama yang dibawakan 

oleh nabi Kongzi yang telah diutus dan dipilihnya, sebagai mu duo atau genta rohaninya 

mengembalikan dunia kepada jalan suci atau sabda suci dan ditutup oleh ajaran Mengzi yang 

mengerakkan dan meluruskan jalan penafsiran dan pelaksanaan ajaran Konghucu. Menurut 

Tjhie Tjay Ing, proses ajaran mu duo sebagai berikut: 

a) Jalan Suci (dao) yang dibawakan ‘ru jiao’ atau agama Khonghucu tertulis di ayat terakhir 

kitab suci  Shu Si atau Meng Zi VII B, 38. Dari yao dan shun sampai cheng tang Sing 

Thong yang kurang lebih selisih waktunya 500 tahun, orang-orang seperti Yu dan Gao 

Yao/Koo Yao masih dapat langsung mengenalnya (dari sumbernya langsung), tetapi 

Cheng Tang mengenalnya hanya karena mendengar lisan. Dari Cheng Tang sampai raja 

Wen/Bun lebih kurang 500 tahun jarak waktunya. Orang-orang seperti Yi Yin/I Ien dan 



Laizhu/Laycu masih dapat mengenalnya tetapi raja suci Wen hanya bisa mendengarnya, 

dari raja Wen sampai nabi Kong Zhi selisih jaraknya 500 tahun. Orang-orang seperti 

Taigong Wang/Thaikong dan Sanyisheng/San Gi Shing masih dapat langsung 

mengenalnya, tetapi nabi Kong Zhi mengenal hanya dengan mendengar. Dari saat nabi 

Kong Zhi hidup, walaupun baru 100 tahun tidak ada yang meneruskannya (Ajaran Jalan 

Suci). Tetapi Han Yu/Han Ji pada 768-824 Masehi meneruskannya. Ia dijuluki bapak 

kebangkitan neo konfucianisme yang hidup pada jaman dinasti Tang/Tong (618-905 

Masehi). Dalam salah satu karya tulisnya menegaskan: “Adapun jalan suci itu ialah yang 

diteruskan Yao kepada Shun, Shun pada Yu, Yu kepada Cheng Tang, Cheng Tang kepada 

raja suci Wen, raja Wu dan nabi Zhougong dan Ciukong Tan, raja Wen, raja wu, dan nabi 

Zhougong dan kepada nabi Kong Zhi dan nabi Kong Zhi kepada Meng Zhi”. 

b) Konfusius memiliki golden rule dalam mendefiniskan keadaan timbal balik, “Tidak 

mengerjakan hal-hal kepada orang lain, yang kita sendiri tidak menginginkan mereka 

mengerjakan hal-hal tersebut kepada kita”. (Soemargono,1990:41). Konfusius sangat 

menekankan pendidikan kepada orang banyak. Selain Chun Tzu (orang baik-baik), 

masyarakat kelas bawah dapat dididik untuk memperoleh pengetahuan. Konfusius 

berpendapat: “Tidak seorang pun dapat dipandang sebagai seorang Chun Tzu atas dasar 

keturunan, ini semata-mata merupakan masalah perilaku dan watak. Inilah yang menjadi 

landasan bahwa konfusius sangat menekankan pendidikan dengan dasar Li atau 

kepantasan dalam bersikap dan bertindak”. 

3. Agama Tao dan Ajarannya 

Pendiri agama Tao adalah Lao Tze. Kitab sucinya Tao Tse Djing. Hingga kini tidak 

ada kesepakatan tentang sejarah kehidupan tokoh Lao Tze. Salah satu acuan dalam riwayat 

hidup Lao Tze didapatkan dari tulisan sejarah Sma Tjhien (Sima Yin) abad pertama sebelum 

Masehi. Menurut sejarah yang disusun Sima Yin, Lao Tse adalah orang dari desa Tjhii Ren, 



kecamatan Lai, kabupaten Khu,negara Tjhuu. Nama pribadinya adalah Er, alias Tan dan 

nama keluarganya adalah Li. Ia menjabat pengurus arsip kerajaan Tjou. (Morthiko. 1980:58). 

Ada dua bagian dalam kitab Tao Tse Djing, yaitu Shang Sia Phien (Baca: Bagian 

pertama dan kedua). Ajarannya disebut Tao. Istilah Tao lazimnya berarti suatu jalan atau 

suatu cara bertindak.Tao merupakan bahan dasar yang menyusun segala sesuatu. Tao bersifat 

sederhana tanpa bentuk tanpa upaya berpuas diri sepenuhnya. Tao sudah ada sebelum adanya 

langit dan bumi. Dalam proses sejarah waktu manusia makin jauh dari keadaannya yang 

sempurna. Kitab Lao Tse yang dikenal sebagai kitab Tao Tse Djing, mengajarkan Te. Istilah 

Te tidak dapat diidentikan dengan ‘kebajikan’ seperti yang digunakan oleh para penganut 

agama Konghucu, karena Lao Tze sendiri mengacu istilah Te untuk mengacu kepada sifat-

sifat atau kebajikan yang alami, naluriah asli yang dilawankan dengan sifat-sifat atau 

kebajikan yang diberikan pekokoh sosial atau pendidikan. Azas dasar taoisme adalah bahwa 

seharusnya manusia menyelaraskan diri dan tidak menentang hukum-hukum hakiki alam 

semesta. Segenap lembaga buatan atau segenap upaya adalah hal-hal yang salah. Segenap 

upaya adalah salah tidaklah berarti bahwa segenap kegiatan adalah salah, melainkan bahwa 

memaksakan diri mengusahakan sesuatu yang berada di luar jangkauan merupakan suatu 

kekeliruan. Mereka yang memahami akan nasib tidak akan mengupayakan sesuatu yang 

berada di luar jangkauan pengetahuan, maka yang hakiki ialah pandangan ke depan, 

pertimbangan secara bijak mengenai mana yang dapat dikerjakan serta cocok, dan mana yang 

baik. (Soemargono, 1990:107-109). 

Selain kitab TaoTse Djing, ada tulisan lain tentang Taoisme. Kitab itu disebut Chuang 

Tsu yang ditulis oleh Chuang Tsu. Kitab itu mengajarkan bahwa hidup ini nisbi. Nisbi 

berlaku dalam masalah kesusilaan. Kitab Chuang Tsu mengatakan: 

“Gerak langit dan bumi berjalan menurut tatanan yang mengagumkan, namun 
tidak pernah memperkatakannya. Ke empat macam musim melihat adanya hukum-
hukum yang jelas, namun tidak membicarakannya. Segenap alam diatur oleh azas-
azas yang cermat, namun tidak pernah menerangkannya. Manusia bijaksana 



menembus rahasia tatanan langit dan bumi, dan memahami sepenuhnya azas-azas 
alam”.  

 
Demikianlah manusia sempurna tidak berbuat apapun, dan manusia besar yang 

bijaksana tidak menimbulkan apapun. Artinya, mereka sekedar merenungi alam semesta, 

maka, hal yang menjadi prinsip dasar adalah Wu Wei (Jangan berbuat apapun) merupakan 

perintah termashyur bagi penganut Taoisme. Hal ini tidak berarti manusia bersikap pasif, 

namun diharapkan manusia tidak berbuat yang tidak alami atau yang tidak serta merta. Yang 

pokok adalah tidak memaksakan diri melakukan apapun di luar kemampuan. Contoh: 

Pemanah. Jika kita melakukan lomba memanah dengan memaksakan diri untuk mendapatkan 

hadiah sekeping emas dan tidak menghasilkan apa-apa, namun lebih baik bersikap santai dan 

mahir jika ketepatan tembaknya tidak menghasilkan apapun. (Soemargono, 1990:104). 

Taoisme mengajarkan bahwa hidup ini sudah diatur dan tidak perlu mengkhawatirkan apa 

yang harus kita kerjakan. Prinsip Wu Wei dilambangkan dengan Yin Yang. Yin Yang adalah 

simbol bagi penganut ajaran Tao. (Soemargono, 1990:112-113). 

 Pengaruh ketiga ajaran agama tersebut di atas, menyebabkan setiap Klenteng 

memiliki patung pemujaan yang berbeda, tergantung orientasi leluhurnya. Dalam hal leluhur, 

orang Tionghoa meyakini semua makhluk berasal dari Thian (Tuhan). Dalam ajaran agama 

Tao, misalnya, ada ajaran tentang pentingnya manusia menghormati, memuja dan 

menyembah dewa-dewi. Dewa-dewi yang disembah diantaranya: dewi Kwan Im, dewa Tai 

Shang  Lao  Jun, Er Lang Shen, Jiu Tian Xuan Nu, Kwan Kong, Fu De Zheng Shen, Thian 

Sang Sheng Mu, Xuan Thian Shang  Di, Kwang Cek Chun Wang, Pao Sen Ta Ti, Sam Poo 

Kong dan masih banyak lainnya. Namun dalam praktiknya, tiga agama tersebut dicampur 

satu dalam altar sembahyangan yang sama. Ketiga agama tersebut di atas menjadi unsur 

agama di dalam Klenteng Tri Dharma, hidup berdampingan dan bersinergi di dalam 



Klenteng. Mereka tidak mau disebut hal itu sebagai ‘sinkretisme’2, alasannya lebih kepada 

kesamaan ‘kultural’ yang ada pada mereka kaum Tionghoa saja. Tri Dharma adalah tempat 

ibadah dari ketiga agama yang menjadi satu, sedangkan agamanya sebenarnya tidak 

bergabung. Itu penegasan mereka (komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma).  

GR, seorang informan mengatakan: 

“Tri Dharma dalam konteks Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Tempat 
ibadahnya bukanlah merupakan bentuk sinkritisme, tetapi lebih kepada penyatuan 
‘kultur’ penganut ketiga agama dalam naungan Tri Dharma tersebut supaya dapat 
mengingat tradisi dari leluhurnya. Di tempat ibadah Tri Dharma, mereka tetap 
memelihara tiga altar yang berbeda. Hal ini tidak sama dengan menyatukan ajaran, 
namun hanya menyatukan tempat peribadatan. Penekanan tempat ibadat bersama 
menjadi ciri Tri Dharma merupakan salah satu unsur yang tetap berusaha 
dipertahankan di tengah-tengah jaman dengan maksud untuk memberikan 
pemahaman bahwa orang-orang Tionghoa mengusahakan toleransi umat beragama 
dengan cara mereka yang khusus. Tri Dharma bukanlah agama, tetapi wadah yang 
menyatukan ketiga agama di dalam Klenteng untuk berdampingan dan bersinergi, 
dan membina para umatnya masing-masing agama di Klenteng” (Wawancara, 29 
Januari 2016) 

 
  Lebih lanjut GR, informan yang dipandang sebagai sesepuh Klenteng mengatakan: 

“Ajarlah kebenaran umat Klenteng Tri Dharma. Ajarlah sesuai inti ajaran agama 
masing-masing. Budha ajar Dhamma, Konghucu ajar teladan dan ajaran nabi Kong 
Cu, dan Tao ajar ilmu keduniawian untuk mencapai manusia yang sempurna (cen san 
mei) serta ilmu kedewaan. Jangan ajarkan pembauran tiga agama, yang nantinya 
akan menjadi gado-gado, sehingga banyak yang akan bertanya-tanya, dan menjadi 
kebingungan sendiri. Kalaupun mengerti akan didapat pemahaman yang salah. 
Karena, esensi yang sebenarnya adalah memahami ajaran agamanya masing-masing, 
bukan menyatukan agama di dalam Klenteng. Itu yang terpenting. Nanti ke depan 
jangan sampai terjadi pemahaman bahwa agama Klenteng bercampur baur menjadi 
satu dari ketiga agama di dalam Klenteng Tri Dharma”. (Wawancara, 29 Januari 
2016) 

 
B. Kong Co Kwan Kong: Dewa Yang Diagungkan 

Di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio yang dipuja (disembahyangi) adalah Kong 

Co Kwan Kong (Kong Co Kwan Sing Tee Koen). Disebut juga San See Hu Tju atau Hiap 

                                                
2  Sinkretisme=percampuran berbagai tradisi agama yang berbeda-beda. Namun istilah ini sering diperluas untuk menggambarkan 

percampuran di bidang-bidang lainnya seperti seni dan kebudayaan secara umum. Meskipun demikian penting untuk disadari 
bahwa berkaitan dengan asal-usulnya istilah ini diasosiasikan dengan agama, tidak selalu mengandung makna  yang positif, bisa 
menimbulkan keragu-raguan apakah istilah ini dapat dipakai di dalam area yang netral atau bebas nilai. Ahli sejarah agama 
sebagian besar sepakat bahwa semua agama adalah bersifat sinkretik. Semuanya bercampur dengan tradisi agama lain. Pandangan 
seperti ini akan mengurangi arti penting dari sinkretisme karena dengan demikian istilah ini tidak menyatakan sesuatu yang baru 
atau spesial. (http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-sinkretisme/). 



Thian Tay Tee atau Ka Lam Pou Sat, seorang jenderal perang yang sangat kesatria yang telah 

menjadi dewa. Sosoknya diilustrasikan sebagai jenderal perang yang gagah berani dalam 

peperangan dengan menaiki kuda kesayangannya (lihat lampiran 13).  

Kong Co Kwan Kong adalah putera dari Kwan Sik Poan (Kuan Shih Pan) alias Kwan 

Boen Tjie (Kuan Wen Chih) yang terlahir dengan nama Kwan Ie (Kuan Yu) alias Kwan In 

Tiang  (Kuan Yin Chang) di kota Kai Tjiu (Chia Chou), propinsi San See (Shan Si) pada 

Imlek 24 Lak - Gwee 713 (162 M) dan wafat pada Imlek 871 (220M).  

Kwan Kong adalah panglima perang dan pahlawan agung pada masa pra Sam Kok 

(221-264 M) yaitu masa menjelang akhir dari dinasti Han (206 SM-220 M). Bersama sang 

kakak angkat Lauw Pie (Liu Pe) dan si adik angkat Thio Hwie (Chang Fei) mereka adalah 

merupakan  tiga serangkai (Sam Kiat Gie) yang berikrar satya demi pemulihan kejayaan 

dinasti Han di taman persik yang dikenal dengan Tho Wan Sam Kiat Gie (Thau Yuan San 

Chieh). 

Sejarah  tentang Kong Co Kwan Kong tidak ada secara tertulis. Konon katanya semua 

dokumen tertulis  terbakar, sehingga tidak pernah dibukukan. Dengan demikian, catatan 

sejarah mengenai keberadaan Kong Co Kwan Kong hanya diketahui melalui cerita dari para 

leluhur generasi sebelumnya secara turun-temurun dari umat Klenteng Tri Dharma. Hal itu 

berlaku sama terhadap keberaadaan sejarah Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Memang 

Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio dahulu pernah memiliki beberapa arsip yang 

menceritakan sejarah  berdirinya Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, tetapi semua arsip 

terbakar pada jaman penjajahan, sehingga mengalami kesulitan apabila ditanyakan kepastian 

tahun berdirinya Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. GP, seorang informan mengatakan: 

“Sejarah tentang Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio juga tentang Kong Co 
Kwan Kong tidak diketahui dokumen tertulisnya karena dokumen-dokumen tersebut 
pernah terbakar di jaman dahulu. Sejarah tentang Kong Co termasuk juga Klenteng 
Tri Dharma Kwan Sing Bio hanya sekilas berdasarkan cerita dari para leluhur yang 
dahulunya menjadi umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Keberadaan Kong Co 
Kwan Kong tidak ada sejarah tertulisnya, hanya cerita mulut ke mulut dari para 



leluhur kami. Dulu kan patung Kong Co di bawa dari Tambakboyo dekat wilayah 
Kerek sana. Ya memang sudah takdirnya berada di sini sampai Klenteng sebesar ini 
sekarang. Dulu di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio yang ada hanya bangunan 
utama saja yaitu altar dalam (bangunan kecil mirip sawung) tempat Kong Co berada. 
Di sini dahulunya masih tanah rawa-rawa, sangat angker dan sepi, kata para leluhur 
kami. Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio adalah satu-satunya Klenteng yang 
menghadap ke laut. Klenteng ini konon merupakan Klenteng terbesar di Asia 
Tenggara”.(Wawancara, 21 Pberuari 2016). 

 
GP kemudian  melanjutkan:  

 
“Kong Co Kwan Kong dikenal sebagai perwira perang sejati, berjiwa kesatria. 

Nilai filosofi dari Kong Co Kwan Kong adalah sifat kejujuran, kesederhaan, dan jiwa 
kesatrianya. Keperwiraannya selalu satya dan menjunjung tinggi kebenaran 
sepanjang masa, diabadikan dengan tulisan Tiong Gie Tjian Djiu (Chung I Chien 
Chiu) di atas gambar yang melukiskan beliau sedang duduk membaca kitab Djun 
Djiu (Chun Chiu Ching) didampingi puteranya yaitu Kwan Ping (Kuan Bing) dan 
Sang Ajudan Tjiu Djong (Chu Chong). Yang Mulia Kong Co Kwan Kong sebagai 
dewa keadilan. Beliau telah diagungkan sebagai Bodhisatwa, pelindung sejak jaman 
dinasti Tong/T’ang   (618 -906 M) dengan didirikannya kuil Giok Tjwan (Yu Chuan) 
oleh Bhiksu Tie Ie (Chih I) di Kota Tong Yang (T’ang Yang) propinsi Auw Pak (Hu  
Pei)  pada Abad VII. Pada jaman dinasti Song/Sung (960-1279 M). Beliau dipuja 
sebagai dewa Taois dengan mendirikan Kuil Yam Auw (Yen Hu) di tepi danau dekat 
tempat kelahiran beliau. Hal ini diperkukuh pada jaman dinasti Gwan/Yuan (1279-
1368 M) dengan didirikannya Kuil Gwat Sia  (Yueh Cheng) di Peking. Di sini beliau 
dipuja sebagai dewa Kemakmuran. Pemujaan terhadap beliau sebagai dewa 
peperangan dipusatkan pada kuil Pek Ma (Pai Ma) dikota Peking, Kuil yang 
didirikan pada jaman dinasti Beng/Ming (1368-1644 M). Di masa dinasti 
Tjeng/Ching (1644-1911M), beliau disucikan dengan gelar Tee (Ti) yang mana beliau 
dipermuliakan sebagai penguasa suci langit selatan selaku wakil Giok Hong Siang 
Tee (Yu Huang Shang Ti). Dalam era Republik (1911-1949 M) Presiden Wan Si Kai 
(Yuan Shih Khai) mewajibkan para prajuritnya untuk melakukan sumpah militer di 
kuil pahlawan yang altarnya berupa Sien Ci Yang Mulia Kong Co Kwan Kong, Gak 
Hui (Yok Fe ) dan para pahlawan suci lainnya. Memang sepanjang masa beliau 
senantiasa dipuja dan diagungkan serta dimuliakan oleh semua umat Klenteng Tri 
Dharma. Kong Co Kwan Kong diyakini memiliki aura yang sangat besar, menarik 
hampir seluruh umat Klenteng Tri Dharma untuk menyembahyanginya memohon 
petunjuk kepada Kong Co”. (Wawancara, 21 Pebruari  2016). 

 
C.   Kategori Tindakan Sosial Konversi Agama Di Kalangan Umat Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio 

Secara skematik, tindakan sosial konversi agama di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing 

Bio dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 
Konversi 

Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio  

Kategori 



 

 

 

 

 

 

Tabel 6: Skema Tindakan Sosial Konversi Agama 
Di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio 

 
Dalam tindakan sosial konversi agama di kalangan umat Klenteng Tri Dharma, 

peneliti menganalisis dan menginterpretasikan temuan data-data dan fakta di lapangan subyek 

penelitian dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Weber dengan 

rasionalisasi tindakannya membicarakan tindakan dalam perspektif rasional atau tidak 

rasional ditetapkan dalam empat kategori tindakan sosial. Menurut pemikiran Weber, 

beberapa tingkatan rasionalitas tindakan sosial antara lain: affective or emotional action, 

traditional action, dan rational action untuk menggambarkan tipe tindakan dari yang sangat 

tidak rasional sampai yang rasional, yakni tindakan berdasarkan emosi dan tradisi, suatu 

tindakan yang didasarkan hanya kepada perasaan (emosional) dan tradisi tertentu dalam 

keluarga secara turun temurun tanpa mempertimbangka faktor lain yang lebih urgen sampai 

kepada tindakan berdasarkan rasional, antara lain rasionalitas tauhid (rasionalitas ketuhanan).  

Secara kategorial, tindakan sosial konversi agama yang terjadi di Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio dapat disebutkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Katolik Kristen Islam 

Kembali Kembali Tidak kembali 

Alasan Alasan Alasan 

Yakin Aura 
Kong Co 

(Terbebas dari 
tekanan batin) 

Yakin Aura 
Kong Co 

(Terbebas dari 
tekanan batin) 

Mencari Jalan 
Lurus Dan 
Diridhoi 

Tindakan Sosial Konversi Agama 
Berdasarkan Nilai 

Tindakan Sosial Konversi Agama 
Berdasarkan Tujuan 

Kategori 

Tindakan Sosial 
Konversi Agama 



 

 

 

 

Tabel 7: Kategori Tindakan Sosial Konversi Agama 
Di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio 

 
Peneliti beranggapan bahwa orang yang tidak rasional dalam tindakannya bisa 

dikatakan sebagai orang yang tidak berpikir rasional, sehingga tidak rasional pula di dalam  

tindakannya. Ia cenderung emosional dalam tindakannya, hanya mementingkan kebutuhan 

sesaat, tidak mementingkan fisi misi jauh ke depan dalam tindakannya. Dengan kata lain, 

tidak memiliki tujuan jangka panjang, esensi yang dalam, dan tidak memiliki fisi misi jauh ke 

depan. Sebaliknya, orang yang berpikir rasional, biasanya mendasari tindakannya 

berdasarkan pertimbangan secara rasional dan jernih, memiliki fisi misi jauh ke depan, dan 

mengandung esensi yang dalam dalam setiap tindakannya, tidak sekedar memenuhi 

kebutuhan sesaat (jangka pendek), tetapi lebih memandang jauh ke depan. Jadi cara berpikir 

tidak rasional dan rasional dalam melakukan tindakan ikut menentukan sebuah tindakan 

tersebut dipandang tidak rasional maupun rasional. Untuk itulah, kita lihat temuan data-data 

dan fakta dalam proses tindakan sosial konversi agama yang terjadi di Klenteng Tri Dharma 

Kwan Sing Bio, dengan menggunakan kategori tindakan sosial Max Weber sebagai berikut:  

1. Tindakan Sosial Konversi Agama Berdasarkan Tujuan: Mencari Keuntungan 

duniawiah (Jangka Pendek) 

Tindakan sosial konversi agama berdasarkan tujuan ini bersifat keduniaan (jangka 

pendek). Artinya, dalam tindakan sosial konversi agama, si pelaku konversi agama memiliki 

tujuan tertentu yakni mencari keuntungan atau tercapainya kebutuhan jangka pendek. Max 

Weber menyebut sebagai tindakan sosial rasional instrumental (instrumentally rational 

Tindakan Tradisional 

Tindakan Emosional 



action) atau zwekrational. Tindakan kategori (jenis) ini pada dasarnya dilakukan karena 

adanya kepentingan maupun tujuan tertentu yang bersifat keuntungan (materi) dan bersifat 

jangka pendek, tidak memikirkan kepentingan lebih substansial jangka panjang.  Biasanya 

‘jalan pintas’ dianggap pantas dilakukan sebagai cermin tindakan efektif  untuk mencapai 

tujuan yang maksimal. Melalui jalur inilah jalan aman mencapai tujuan. Weber sendiri 

memandang tindakan kategori (jenis) ini sebagai perilaku sosial yang lahir tidak terlepas dari 

pemahaman mengenai tercapainya tujuan secara mudah (instan) tanpa memikirkan fisi jauh 

ke depan, yang penting tujuan tercapai. Maka tindakan pada jenis ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan jangka pendek.  

Memang, manusia seringkali melakukan sesuatu karena sesuatu. Mereka memutuskan 

melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang dikehendakinya, kemudian memilih 

tindakannya, maka tindakan jenis instrumental inilah yang dianggap paling tepat sebagai 

pilihan tindakan sosial. Di sini, Weber melihat aktor bertindak tidak saja menilai cara yang 

terbaik untuk mencapai tujuan, tetapi juga menentukan nilai dari tujuan dengan cara-cara 

yang digunakan individu untuk bisa mencapai tujuan jangka pendek atau kepentingan sesaat 

yang diinginkan. Di sini tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas 

pertimbangan (pilihan) sadar berhubungan dengan tujuan dari tindakan tersebut. Misalnya, 

seorang laki-laki memburu perempuan untuk tujuan kepuasan seksual dirinya, dapat 

dimasukkan dalam kategori tindakan jenis instrumental ini. Dalam konteks tindakan sosial 

konversi agama umat Klenteng Tri Dharma, tindakan sosial jenis ini, misalnya tindakan 

konversinya AL yang mengkonversikan dirinya dari agama Konghucu umat Klenteng Tri 

Dharma lalu masuk  ke agama Kristen untuk mencari selamat dari tekanan rezim orde baru 

dan tekanan batin, namun pada akhirnya Ia kembali lagi ke agama Konghucu sebagai umat 

Klenteng Tri Dharma dikarenakan tujuan tertentu jangka pendek juga yakni mencari petunjuk 

melalui Kong Co Kwan Kong agar dapat keluar dari kesulitan hidupnya dan kemudian bisa 



hidup lebih sejahtera. Kembalinya AL menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan beragama 

Konghucu setelah didahului dengan konversinya ke agama Kristen, sebenarnya ditujukan 

untuk keluar dari keterpurukan. AL sangat menyakini bahwa Kong Co Kwan Kong memiliki 

tuah (aura) yang sangat besar, sehingga dapat memberi petunjuk dan pertolongan kepada 

siapapun yang menyembahyanginya.  

Dulu, kepindahan AL ke Kristen karena mengikuti jejak orang tuanya, tetapi lama-

lama Ia menjadi bosan beragama Kristen. Kemudian Ia menyatakan diri kembali lagi ke 

agama Konghucu menjadi umat Klenteng Tri Dharma juga karena kecintaannya kepada Kong 

Co sebagai idola pribadinya, kemudian mengikuti pesan para leluhurnya untuk beragama 

tradisi Konghucu. Ia dulu keluar dari Klenteng karena kurang bisa menerima kenyataan 

bahwa Klenteng didiskreditkan ketika masa orde baru membuatnya sangat tidak nyaman, 

tertekan batinnya, dan sangat kecewa. Ketika ditanya perihal konversi agamanya ke Kristen, 

dengan sedikit mengeluh AL menyatakan:  

“Dulu pada masa orde baru rezim kekuasaan Soeharto berkuasa, semua yang 
berbau Cina dibumihanguskan, tulisan ‘kanji’ tak boleh digunakan. Klenteng-
Klenteng mau dibubarkan. Kami sekeluarga merasa tidak tenang, terintimidasi, 
terdiskreditkan karena mengalami perlakuan diskriminasi. Kami merasa dicurigai, 
sehingga kami merasa tidak nyaman dan aman. Maka, Papa Mama memutuskan 
untuk pindah ke agama Kristen menyelamatkan diri dan keluarga dengan keluar dari 
Klenteng. Kejadian itu sudah lama, saya masih ingat, saya pun memutuskan pindah 
ke agama Kristen. Namun, dalam perjalanannya saya merasa bosan menjadi umat 
Kristiani karena mengalami kehampaan jiwa, sehingga saya pun akhirnya 
memutuskan untuk kembali ke Konghucu menjadi umat Klenteng Tri Dharma, merasa 
lebih nyaman. Saya bisa lebih dekat dengan Kong Co Kwan Kong untuk 
menyembahyanginya. Ia sosok teladan hidup saya, yang notabene juga pengikut 
Konghucu” (Wawancara, 21 Agustus 2016) 

 
Melihat statement AL tersebut di atas, dapat dirasakan bahwa AL mengalami tekanan 

batin yang cukup hebat sebagai akibat dari perlakuan diskriminatif  rezim kekuasaan orde 

baru, sehingga Ia kemudian memutuskan keluar dari Klenteng dengan masuk ke agama 

Kristen sebagai jalan keluar dari pembebasan batin. Dengan keluar dari Klenteng, maka Ia 

dapat menjalani hidup lebih  aman dan nyaman bersama diri dan keluarganya.  



Peristiwa tindakan sosial konversi agama tersebut di atas bisa diartikan mengandung 

tujuan sesaat (jangka pendek), tidak mempunyai fisi jauh ke depan, tidak tahu ke depannya 

nanti seperti apa setelah menjadi umat Kristen, tidak terpikirkan oleh A, karena memang 

tindakan tersebut diambilnya dengan tidak berpikir secara jernih, hanya ditujukan terbebas 

dari tekanan menuju keselamatan. Yang dipikirkan saat itu hanya demi kenyamanan, 

keselamatan diri dan keluarganya. Akibatnya, setelah Ia masuk ke agama Kristen, Ia merasa 

hatinya hampa, jiwanya merana, karena kurang memahami ajaran Kristen. AL pun pada 

akhirnya memutuskan kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan beragama 

Konghucu, agama nenek moyangnya (leluhurnya) yang dirasakan lebih nyaman dan dapat 

diterimanya, dengan harapan memperoleh kehidupan lebih tenang, lebih baik (sejahtera), juga 

karena memenuhi pesan para leluhurnya. Ia merasa terkena ‘hukum karma’ (kualat) apabila 

tidak memenuhi pesan leluhur.  

Melihat, statement AL tersebut di atas, seringkali tidak disadari bahwa perilaku 

manusia menjadi tidak obyektif ketika tindakannya hanya mengandalkan tujuan sesaat. 

Demikian pula, dalam konteks tindakan sosil konversi agama pun, tindakan jenis 

instrumental ini bisa terjadi tanpa memikirkan secara sadar kepentingan jangka panjang yang 

seharusnya lebih diutamakan. Ahmadi (1999:195)  mencermati bahwa perilaku dengan 

kepentingan tujuan sesaat biasanya terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan 

biogenetis (biologis), berasal dari proses biologis dalam tubuh yang mempunyai dasar untuk 

mempertahankan keseimbangan sampai batas-batas tertentu. Kebutuhan biogenetis (biologis) 

terdapat di dalam lingkungan internal individu. Contohnya: lapar, seksualitas, kebutuhan 

akan kegiatan dan beristirahat, dan lain-lain bersifat fisikely. Pandangan tersebut diatas 

dikuatkan Sardiman (2012:82) yang mengemukakan hakekat kebutuhan biogenetic (biologis) 

manusia dengan menegaskan bahwa pada dasarnya tingkah laku manusia semata-mata 

diarahkan untuk memuaskan kebutuhan insting biologisnya. Lain lagi dengan Hendropuspito 



(1993:78-80), Ia lebih menyoroti sisi batiniah sebagai latar belakang terjadinya tindakan 

manusia, artinya rasionalitas tindakan terjadi saat seseorang berada dalam tekanan batin yang 

hebat cenderung akan mencari jalan keluar dengan kekuatan lain. Di sinilah kemudian Ia 

berusaha menemukan kekuatan dari intensitas tertinggi (yang dianggap Tuhan). Tekanan 

batin itu bisa berupa kemiskinan, masalah keluarga, lingkungan yang menekan, dan lain-lain.  

Tidak semua tingkah laku manusia dikendalikan akal, terkadang terjadi di luar kontrol 

akal manusia, sehingga muncullah pendapat bahwa manusia disamping sebagai makhluk 

rasionalistik, Ia juga sebagai makhluk mekanistik, yaitu makhluk yang digerakkan oleh 

sesuatu di luar nalar yang disebut naluri (insting). Dalam kaitan dengan tindakan sosial 

konversi agama misalnya, Max Heirich, melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan 

orang melakukan tindakan sosial konversi agama sebagai sebab dari tekanan batin. Tekanan 

batin yang menyiksa bisa timbul dari:  (1). Masalah keluarga yang dialami seseorang sebelum 

masuk agama seperti: kesepian batin, percekcokan, tidak mendapat tempat di hati kerabat, 

dan lain-lain,  menimbulkkan ketegangan batin yang cukup memberatkan hatinya (stress) 

dalam diri orang yang berpindah agama., (2). Keadaan lingkungan yang menekan dan 

menimbulkan problem pribadi. Pembebasan dari tekanan batin inilah kemudian yang memicu 

untuk melakukan tindakan sosial konversi agama. Namun, Zakiah Daradjat (2005:76) lebih 

mencermati dari sisi psikologis sebagai pendorong terjadinya konversi agama, yakni berupa 

gejala batin berupa pengaruh dari lingkungan sosial.  

Melihat uraian tersebut di atas, bila ditelusuri proses konversi AL, maka ditemukan 

benang merah alasan AL melakukan tindakan sosial konversi agama, yakni ingin terbebas 

dari tekanan batin yang dialami, dan ingin mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, lebih 

sejahtera, lebih aman dan nyaman. Ketika peneliti menanyakan kepada AL mengapa pindah 

ke agama Kristen, AL mengatakan:  

“Saya gak tahu, saya hanya merasa gak nyaman saja, saya hanya mengikuti Papa 
dan Mama saya yang pindah ke agama Kristen, mungkin alasan mencari 



kenyamanan, ketenangan, dan rasa aman, karena dirasakan berada di Klenteng 
ketika itu tidak merasa nyaman lagi akibat tekanan rezim kekuasaan orde baru yang 
mendiskreditkan Klenteng sebagai tempat berbau kecinaan membuat kami harus 
keluar dari Klenteng untuk mencari keselamatan. Apalagi teman-teman sesama 
Tionghoa juga banyak di sana (Gereja), sehingga saya merasa nyaman bergaul 
bersama mereka”. (Wawancara, 21 Agustus 2016) 

 
Melihat temuan data-data dan fakta di lapangan subyek penelitian, dapat dijelaskan 

bahwa tindakan sosial konversi agama yang dilakukan AL ditujukan demi mencari 

keamanan, kenyamanan, dan keselamatan hidup diri dan keluarganya. Tindakan jenis 

instrumental ini, dalam perspektif teori Max Weber bisa dikatakan sebagai tindakan rasional 

intstrumental  yang ditentukan oleh tujuan aktor (pelaku tindakan), di mana dalam konteks 

tindakan sosial konversi agama AL untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan hidupnya. 

Hal yang sama, diungkapkan oleh ZL seorang informan. Ketika Ia bersama keluarganya 

beragama Budha menjadi umat Klenteng ketika itu, melakukan tindakan sosial konversi 

agama ke Katolik, juga disebabkan merasa tertekan  memperoleh perlakuan diskriminatif dari 

kebijakan rezim orde baru ketika itu yang mendiskreditkan Klenteng, sehingga dirinya dan 

keluarganya harus mengkonversikan diri ke agama Katolik untuk mencari rasa  aman dan 

nyaman bagi diri dan keluarganya. ZL  mempunyai alasan tersendiri pindah ke agama 

Katolik. Ia mengatakan: 

“Papa Mama dulu masuk ke agama Katolik karena Klenteng mau dibumi 
hanguskan. Semua yang berbau Cina tidak boleh digunakan, sehingga Papa Mama 
merasa tidak aman dan nyaman lagi berada di Klenteng, kemudian memutuskan 
menjadi umat Katolik supaya bisa keluar dari Klenteng, makanya saya juga kemudian 
sekolah di Katolik, di samping karena mengikuti Papa Mama, juga karena saya 
menganggap sekolah di Katolik lebih maju dan fasilitasnya sangat memadai. Saya 
sekarang beragama Katolik mengikuti Papa Mama saya”. (Wawanvara, 21 
Nopember  2016) 

 
Kenyataan tersebut di atas, jika ditinjau dari kategori tindakan sosial bisa dikatakan 

bahwa tindakan sosial konversi agama yang dilakukan berada dalam kondisi tertekan. Mereka 

melakukan tindakan sosial konversi agama karena terdorong ingin memperoleh rasa aman 

dan nyaman baik bagi diri dan keluarganya, sehingga memutuskan pindah ke agama Katolik 



agar bisa keluar dari Klenteng Tri Dharma. Di samping karena alasan lain, seperti karena rasa 

cintanya kepada Kong Co yang begitu besar sebagai sosok yang diteladani, di mana Kong Co 

Kwan Kong dianggap memiliki jiwa kesatria, jujur, dan sederhana, menjadi daya magnet bagi 

ZL yang pada akhirnya kembali memuja Kong Co Kwan Kong dengan rajin sembahyangan 

di altar dalam Klenteng, sekalipun Ia secara admisnistratif telah beragama Katolik. Hal Ini 

menunjukkan bahwa tindakan kategori (jenis) instrumental terkadang menjadi tidak rasional 

ketika dihadapkan dengan logika publik. Rasanya sulit diterima dengan akal yang sehat, nalar 

yang jernih, namun memang nyatanya terjadi. Emosionalitas subyektif terkadang ikut 

menentukan tindakan sosial kategori (jenis) tindakan instrumental ini.  

Dari keterangan subyek dan informan penelitian tersebut di atas, dapat digarisbawahi 

bahwa dalam perjalanan keagamaannya (converts) setelah masuk Katolik/Kristen, beberapa 

di antara mereka umat Klenteng Tri Dharma yang keluar dari Klenteng, kemudian ada yang 

kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma setelah terjadinya transisi era reformasi yang 

memberikan angin segar bagi kehidupan keagamaan komunitas etnis Tionghoa beserta para 

keluarganya. Alasan yang disampaikan bahwa kembali ke Klenteng dirasakan lebih nyaman. 

Dulu mereka keluar dari Klenteng karena ‘keterpaksaan’ disebabkan adanya ‘tekanan’ hebat 

dari penguasa rezim orde baru. Dengan semakin berkurangnya kebijakan diskriminatif dari 

penguasa sebagai efek masuknya orde reformasi, dirasakan oleh mereka (converts) dapat 

kembali beraktivitas keagamaan secara normal di Klenteng. Dengan demikian, jelaslah 

bahwa tujuan melakukan tindakan sosial konversi agama dari mereka (converts) adalah 

mengharapkan rasa aman, nyaman, dan dapat lebih baik lagi dalam menata hidupnya, 

terpenuhi kebutuhan duniawiahnya setelah kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma 

dengan beragama Konghucu Budha, maupun Tao, sehingga lebih dapat leluasa melakukan 

sembayangan kepada Kong Co Kwan Kong.   



Perlu diketahui, dalam konteks regulasi sebenarnya negara telah menjamin kehidupan 

keagamaan mereka (converst) sebagai warga negara. Djazuli (2003:197-198) dalam kaitan ini 

juga menegaskan bahwa dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 

negara menjunjung tinggi hak-hak warga negara atas azas kebebasan yang meliputi: 

kebebasan berpikir, menyatakan pendapat, menuntut ilmu, memiliki harta/benda dan 

kebebasan beragama. Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas secara eksplisit dalam pasal-

pasalnya dengan menghargai kebebasan warga negara termasuk di dalamnya adalah hak 

kebebasan beragama (pasal 29 ayat 2) dan hak-hak kebebasan lainnya (Balai Pustaka, 2009).  

Namun dalam kenyataannya, hak-hak kebebasan tersebut teredusir oleh kebijakan 

diskriminatif rezim orde baru,  sehingga mereka (etnis Tionghoa) merasa tertekan batinnya, 

sehingga dengan terpaksa mereka keluar dari Klenteng melalui tindakan sosial konversi. GP, 

seorang informan, menceritakan lika-liku pelaku konversi agama (converts) yang telah 

meninggalkan Klenteng Tri Dharma karena mengkonversikan dirinya ke agama di luar 

Klenteng seperti Katolik/Kristen/Islam, namun pada akhirnya, di antaranya kemudian 

kembali lagi ke Klenteng, dengan mengatakan bahwa konversi agama umat Klenteng Tri 

Dharna ke agama Katolik/Kristen/Islam relatif lebih disebabkan antara lain oleh situasi 

kondisi politik pada waktu itu (rezim orde baru) yang kurang menguntungkan bagi kalangan 

etnis Tionghoa dan Klenteng. Mereka (etnis Tionghoa) merasa terancam eksistensinya, 

sehingga banyak di antaranya orang-orang etnis Tionghoa tidak merasa aman dan nyaman 

lagi berada di Klenteng. AL, seorang convert menceritakan bahwa pada masa orde baru 

tekanan rezim kala itu sangat kuat, sehingga umat Klenteng merasa tidak nyaman lagi berada 

di Klenteng, banyak yang keluar dari Klenteng mencari agama yang dirasa nyaman dan 

aman. Pernyataan di atas diceritakan ketika yang bersangkutan mereview (mengingat) 

kembali masa lalunya betapa kuatnya cengkeraman rezim orde baru kepada Klenteng dan 

etnis Tionghoa. Bahkan AL sempat mengatakan, ”Saya benci diskriminasi, saya ini lahir dan 



dibesarkan di Indonesia, saya merasa orang Indonesia, lahir mati di Indonesia, tetapi 

mengapa keluarga kami diperlakukan seperti ini. Saya kembali ke Klenteng karena Klenteng 

adalah habitat kami. Kami mencintai Klenteng karena sejak kecil kami berada di lingkungan 

Klenteng”. (Wawancara, 21 Agustus  2016). 

Selanjutnya, dalam perjalanan waktu, seiring dengan era reformasi ’98, maka 

dicabutlah peraturan pemerintah yang membatasi eksistensi Klenteng maupun etnis 

Tionghoa, sehingga Klenteng kembali bersinar terbebas dari perlakuan diskriminasi dari 

penguasa. Setelah pengetatan kebijakan terhadap Klenteng berakhir, terutama memasuki orde 

reformasi seiring dengan dicabutnya pengetatan kebijakan pemerintah orde baru terhadap 

Klenteng, maka Klenteng bisa bernafas kembali menyambut hari esuk dengan lebih baik, 

penuh suka cita, sehingga beberapa orang Tionghoa yang dulu meninggalkan Klenteng 

dengan beragama Katolik/Kristen/Islam, di antara mereka kini kembali lagi menjadi umat 

Klenteng Tri Dharma  dengan beragama Budha, Konghucu, atau pun Taoisme. KB, seorang 

informan, mengatakan:  

“Peraturan pemerintah nomor: 19 tahun 1999 tentang pembatasan Klenteng 
sebagai tempat ibadah, dan Instruksi Presiden nomor: 26 tahun 1998 tentang 
penghentian penggunaan istilah pribumi dan non pribumi, dan  juga semua peraturan 
pemerintah yang berbau diskriminasi terhadap Tionghoa  telah dicabut kembali, 
maka beberapa di antara meraka orang-orang Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma 
yang dulu meninggalkan Klenteng dengan memeluk agama Katolik/Kristen/Islam, di 
antara mereka kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan beragama Budha, 
Konghucu, Taoisme, kecuali yang masuk ke agama Islam, Mereka tidak kembali ke 
Klenteng sebagai umat Klenteng Tri Dharma”. (Wawancara, 29 Januari 2016). 

 Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis data-data dan fakta penelitian 

menunjukkan bahwa terjadinya tindakan sosial konversi agama di kalangan umat Klenteng 

Tri Dharma  ditujukan untuk membebaskan diri dari tekanan dan perlakuan diskrimantif dari 

rezim kekuasaan orde baru, terbebas dari tekanan batin, mencari keselamatan, kenyamanan, 

kehidupan yang lebih baik, setelah melakukan tindakan sosial konversi agama ke agama 

Katolik/Kristen. Demikian sebaliknya, ketika mereka kembali menjadi umat Klenteng Tri 



Dharma  dengan beragama Budha, Konghucu, Taoisme, juga sama, yakni mencari 

kenyamanan yang dulu telah pernah hilang, menjalani hidup lebih tenang kembali, lebih 

tercukupi, sejahtera dengan bimbingan dan petunjuk Kong Co, dewa di dalam Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio yang memiliki tuah (aura) yang sangat besar, diyakini oleh umat 

Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. 

2. Tindakan Sosial Konversi Agama Berdasarkan Nilai: Mencari Kebahagian 

Akherat (Jangka Panjang) 

Tindakan sosial jenis ini disebut oleh Max Weber sebagai tindakan rasionalitas nilai 

(value rational action) atau wertrational, yakni suatu tindakan yang dilakukan karena 

memedomani nilai-nilai tertentu yang dianggap sakral. Pada konteks tindakan sosial konversi 

agama MJ misalnya. MJ menyatakan dirinya memeluk agama Islam sebagai Mu’allaf dengan 

keluar dari umat Klenteng Tri Dharma  karena ‘menyakini’ (menemukan) ‘jalan yang lurus, 

jalan yang diridhoiNya’ sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar dan tidak ada paksaan 

dari mana pun. Adapun yang melandasi tindakan MJ dalam mengambil konversi agama 

memeluk agama Islam adalah mencari jalan yang lurus, suatu jalan yang diridhoi oleh Allah 

swt. yang diyakini akan memberikan kebahagiaan di akherat nanti. Namun, Ia juga mengakui 

tidak menafikkan faktor lain dalam tindakan konversi agamanya sebagai pemicu. Hanya saja 

Ia tidak terpengaruh diskriminasi kebijakan politik rezim orde baru tersebut. MJ 

menceritakan bahwa tindakan konversinya ke agama Islam memang dipicu atau 

dilatarbelakangi dinamika politik orde baru yang mendiskreditkan mereka sebagai etnis 

Tionghoa, namun sesungguhnya faktor hidayahlah yang menarik dirinya menjadi Mu’allaf. 

Dulu, ketika MJ masih beragama lama, Budha, Ia bersama keluarga, Papa dan Mamanya 

masih aktif ke Klenteng, hanya saja Papa dan Mamanya  mulai mengurangi sembahnyangan 

di Klenteng dengan alasan Klenteng gak aman dan gak nyaman lagi. Buntutnya, mereka 

semakin jarang ke Klenteng. Mereka merasakan betapa tidak enaknya menjadi warga etnis 



Tionghoa ketika itu, selalu memperoleh perlakuan diskriminatif dari rezim kekuasaan orde 

baru. Kadang mereka tak mengetahui harus protes kepada siapa terhadap perlakuan 

diskriminatif tersebut, karena tidak tahu harus berbuat apa. Namun MJ tetap pada 

pendiriannya memutuskan untuk melakukan tindakan sosial konversi ke agama Islam. Proses 

yang dilalui MJ untuk memperoleh hidayah relatif cukup panjang. Tindakan sosial konversi 

agama MJ ke agama Islam baru sekitar 20 tahun yang lalu, ketika  rezim kekuasaan orde baru 

mengalami masa transisi memasuki era orde reformasi tahun 1998. Ketika ditanyakan alasan 

keluar dari Klenteng pindah ke agama Islam. MJ menjelaskan:  

“Pindahku ke agama Islam tak ada hubungannya dengan pressur dari rezim 
kekuasaan orde baru yang bersifat diskriminatif dengan kebijakannya, tetapi aku 
tertekan dengan kebingungaku untuk mencari jalan yang lurus dan diridhoiNya. 
Lama aku mencariNya melalui proses yang panjang, lalu aku menemukan Islam 
sebagai agamaku, jalan hidupku. Aku merasa tenang bersama agamaku Islam 
sekarang”. (Wawancara, 21 Oktober 2016) 

 Jadi, bisa dikatakan, yang mendasari tindakan sosial konversi agamanya MJ adalah 

untuk memenuhi petunjuk (Ilahi) sebagai panggilan keselamatan dalam arti mencari jalan 

yang lurus yang diridhoiNya demi keselamatan jangka panjang yaitu keselamatan hidup di 

akherat nantinya. Hanya kebetulan saja MJ memperoleh hidayah, timingnya ketika orde baru 

berkuasa. MJ tidak menghiraukan mau seperti apa dirinya setelah Ia melakukan konversi 

agama. Sebagai konsekuensi logis dalam tindakan sosial konversi agamanya, Ia siap 

menanggung segala resikonya, dan tidak  memperhitungkan lagi permasalaan ekonomi yang 

melanda dirinya.  Dalam hatinya, yang ada hanyalah keinginan kuat menemukan jalan yang 

lurus yang diridhoiNya (Allah) dan berpasrah diri menyandarkan ketentuan hanya kepada 

Allah swt. Mau seperti apa nanti yang diberikan Allah swt., MJ pun ikhlas (ridho sebagai 

hamba Allah) untuk menerimanya. Yang Ia pegang teguh, dasarnya hanyalah petunjuk. 

Petunjuk dari Allah swt. yang ditaati sebagai perintah kepada hambaNya untuk mengikuti 

Islam sebagai agama rahmatal lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). 



 Dalam ajaran Islam, ditekankan satu keyakinan mendalam bahwa ‘hidayah’ adalah 

kehendak Allah. Kuasa Allah. Allah mempunyai peranan mutlak dalam keislaman seseorang. 

Seseorang yang memilih Islam sebagai agamanya adalah merupakan refleksi dari kehendak 

Allah. Begitu pun sebaliknya, seseorang yang menolak Islam, juga atas kehendak Allah 

semata. Allah berfirman yang artinya,”Sesungguhnya kamu (hai Muhammad) tidak dapat 

memberi sedikitpun hidayah kepada orang yang kamu cintai. Hanya Allah yang dapat 

memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah maha mengetahui hamba 

yang mau menerima petunjuk”. (QS. AlQashas: 56). Dalam surat Al Kahfi ayat 17, Allah 

lebih tegas lagi mengatakan dengan firmanNya yang artinya, “Barang siapa diberi petunjuk 

oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkanNya, 

maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk 

kepadanya”. 

Merenungi firman Allah tersebut di atas, disadari memang hidayah memegang 

peranan utama dalam keislaman seseorang. Namun sejatinya, tindakan sosial konversi agama 

juga tidak bisa dilepaskan dari kualitas kecerdasan ruhaniah seseorang. Bukan berarti peneliti 

mengatakan bahwa orang yang tidak masuk Islam tidak cerdas, tidak begitu maksudnya. 

Kecerdasan ruhaniah berhubungan dengan sebuah  nilai dan norma ‘kebenaran Ilahiah’ yang 

melekat dalam diri seseorang berkaitan dengan fitrah keagamaan dan kesadaran spiritualnya. 

Semakin tinggi tataran kesadaran spiritual seseorang, maka peluang memperoleh hidayah 

Allah swt. semakin terbuka. Dengan kecerdasan ruhaniahnya manusia dapat mengambil 

hikmah pada semua kejadian alam semesta untuk menariknya ke jalan lurus  yang diridhoi 

oleh Allah swt. Orang alim mengatakan, ‘Siapa yang mampu mengenali dirinya, maka Ia 

akan dapat mengenal Tuhannya’ memang dirasakan kebenarannya dalam tataran mengenali 

kekuasaan Allah di alam kosmis sebelum mengenali alam jagat raya kosmos. Namun dalam 

kenyataannya, tidak semua kecerdasan dapat mengantarkan kepada suatu jalan yang lurus dan 



diridhoi Allah swt. Banyak orang memiliki kecerdasan (intelektual) yang relatif cukup tinggi, 

tetapi kecerdasan itu ternyata hanya untuk memperdebatkan masalah agama yang dapat 

menjauhkan dirinya dengan Sang KhalikNya, bahkan mempersoalkan esensi (zat) Tuhan 

yang justru menyesatkannya. Akal kecerdasannya ternyata hanya malah menjauhkan dirinya 

dengan Tuhan. Sebaliknya, banyak orang yang tidak cerdas (secara intelektual), tetapi karena 

memiliki kesadaran ruhaniah (spiritual) yang lebih kuat, maka nilai-nilai agama dapat diserap 

dengan mudah dan melekat kuat dalam hati sanubarinya, menjadikan lebih terbuka menerima 

hidayah Allah. Jadi, sebenarnya  bukan masalah cerdas atau tidak cerdas seseorang dalam 

tataran intelektual, tetapi masalah yang sesungguhnya adalah orang tersebut memperoleh 

hidayah atau tidak dari Allah swt. Sesungguhnya, bagi orang beriman, agama bukan untuk 

diperdebatkan, tetapi untuk diyakini dan diamalkan sepenuh hatinya. Modalnya hanya yakin, 

karena hidayah adalah kehendak Allah, kuasa Allah yang berjalan di atas ketetapanNya, tidak 

bisa diganggu gugat oleh siapapun.  

Oleh karena itu, dalam perspektif teori Max Weber, tindakan MJ tersebut di atas dapat 

dikategorikan ke dalam tindakan rasional nilai (value rational action) atau wertrational yang 

mengutamakan nilai-nilai keilahian tanpa memperhitungkan resiko apapun yang bersifat 

keduniaan, melandasi tindakan sosial konversi agamanya untuk mencari jalan lurus menuju 

keselamatan yang diridhoi oleh Allah swt. atau dengan kata lain didasari oleh niat karena 

Allah swt. dengan ‘hidayahNya’, bukan niat karena selain Allah. Tindakan ini dalam 

perspektif teori Max Weber didasarkan kepada nilai-nilai sakral yang mengikat si aktor 

(pelaku) mendasari tindakannya. Terkadang tindakan ini sulit dipahami oleh orang lain. Pada 

konteks MJ misalnya, Ia bertekad mencari jalan kehidupan yang hakiki dengan jalan 

memeluk agama Islam. Sebuah esensi pencarian jati diri dihadapan Tuhan untuk tujuan 

jangka panjang yakni keselamatan atau kebahagiaan di akherat nantinya. Keselamatan, 

kebahagiaan di akherat menjadi tujuan utamanya mendasari tindakan melakukan konversi 



agama. Oleh sebab itu, setelah Ia menjadi Muslim, terlihat sebagai sosok yang istiqomah dan 

tawadhuk menjalani kehidupannya, lebih sholeh. MJ mengatakan bahwa manusia hidup  

berjalan kepada suatu titik yang berakhir dengan kematian. Bagi orang beriman, kematian 

adalah kehidupan hakiki setelah kehidupan, karena hakekatnya kehidupan hakiki di sisiNya 

memperoleh nikmat surgaNya Allah swt dengan keridhoanNya. Sedang, kehidupan di dunia 

hanyalah sebentar karena memang dunia ini bukanlah tempat yang sebenarnya untuk kita. Ia 

hanyalah ‘tipu daya’ belaka. Itu yang telah disampaikan MJ kepada peneliti.  

 Perlu diketahui bahwa setelah MJ melakukan tindakan sosial konversi agama masuk 

ke agama Islam, justru istri tercintanya malah meninggalkannya dengan berpindah ke agama 

Katolik, tidak sejalan dengan keimanan MJ. Anak-anaknya pun kebingungan. Namun, anak-

anaknya kemudian memutuskan untuk mengikuti agama Mamanya yang baru, Katolik. Hal 

ini merupakan tamparan berat bagi MJ dalam hidupnya yang hampir meruntuhkan ketegaran 

hatinya menjalani kehidupan, tetapi Ia telah bertekad menjadi Muslim, dan tekad itu tetap 

dipertahankannya sampai sekarang, walaupun telah kehilangan istri tercintanya, disadari 

sebagai ujian keimanannya. Secara sosiologis, hubungan dengan anak-anaknya tetap terjalin 

penuh keharmonisan, karena anak-anaknya telah mengerti dengan keputusan Papanya 

memeluk agama Islam sebagai keputusan pribadi yang tak bisa diganggu gugat menyangkut 

keyakinan (keimanan) yang dipihnya. Hanya saja,  yang disayangkan MJ,  rumah tangganya 

berantakan, tidak bisa diselamatkan, terjadi perceraian  dalam rumah tangganya. Istrinya 

meninggalkannya. Hanya Mamanya yang secara moril tetap mendukung MJ untuk memeluk 

agamanya Islam sampai kemudian Mamanya meninggal dunia dalam keadaan non muslim. 

MJ pada akhirnya tidak memperoleh dukungan moril dari siapapun kecuali saudara-

saudaranya dan Papanya yang tidak mempermasalahkannya untuk menganut agama Islam, 

tetapi dengan syarat bahwa  MJ harus memenuhi amanat (pesan) Mamanya yaitu menjadi 

Muslim yang taat, yang total dan  sungguh-sungguh, tidak hanya main-main.  



Tindakan sosial rasionalitas nilai tersebut di atas, menujukkan bahwa tindakan yang 

dilandasi oleh sebuah keyakinan yang kuat, seperti kebenaran, kepercayaan kepada Allah, 

keimanan yang kokoh akan melahirkan jiwa yang tangguh dan berani mengambil resiko 

sebesar apapun. Makanya, sebenarnya kekuatan itu bukan terletak pada fisik yang kuat, 

melainkan terletak pada kekuatan tekad yang dimilikinya, mampu meruntuhkan segala 

rintangan dan ujian apapun, pantang mundur apalagi berputus asa. Bagi orang beriman, tidak 

mengenal kata ’putus asa’, tidak mengenal kata ’stres’. Dengan demikian, tindakan ini jelas 

sangat menyakini kedahsyatan (kesakralan) nilai  untuk  membimbing kehidupan orang 

beriman. Sehingga orang-orang yang melakukan tindakan sosial jenis rasionalitas nilai ini 

sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakininya ‘benar’ melebihi kebenaran apapun 

yang bersifat keduniaan. Namun, dalam pandangan Max Weber, tindakan jenis ini masih 

dipandang rasional walaupun dipengaruhi oleh keyakinan terhadap suatu tatanan nilai yang 

sangat tinggi.  Sifat rasional tindakan sosial jenis ini adalah bahwa alat-alat yang ada hanya 

merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada 

hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersangkutan dan bersifat absolut (mutlak), 

artinya merupakan nilai akhir bagi individu yang bersangkutan, sehingga tidak 

memperhitungkan alternatifnya. Weber menyebut jenis tindakan sosial ini relatif jarang 

terjadi. Contoh jenis tindakan ini, disebutkan oleh Weber  adalah perilaku beribadah, 

misalnya, orang yang tetap menerima pekerjaan sebagai guru dengan gaji rendah, sebab 

orang tersebut percaya (yakin) bahwa mengajar memiliki nilai  pengabdian dan martabat 

yang cukup tinggi dihadapan Tuhan. Dalam konteks MJ, tindakan sosial konversi agamanya 

memilih jalan lurus mengharap keridhoan Allah swt. tanpa memperhitungkan resiko apapun 

yang akan dihadapi sebagai konsekwensinya, demi tujuan jangka panjang, termasuk dalam 

kategori jenis tindakan sosial rasionalitas nilai ini. Dalam tindakan sosial jenis ini, Weber 

(1978) mengatakan, ”is determined by a concious belief in the value for its own sake of some 



ethical, aesthetic, religious, or other form of behavior, independently of its prospect of 

success” (ditentukan oleh keyakinan pada nilai baik berupa etika, estetika, agama atau 

tingkah laku lain dari usaha mewujudkan keberhasilan). Dengan demikian, tindakan sosial 

konversi agama, MJ, GN, MF, dan SY bisa dikatakan termasuk dalam jenis atau tipe tindakan 

sosial rasionalitas nilai. Sebagaimana kita ketahui, perjuangan MJ, GN, MF, dan SY cukup 

berat dalam proses memperoleh ‘hidayah’ Allah masuk ke agama Islam, yang diyakini 

kebenarannya dari Allah swt., sehingga mereka kemudian melakukan tindakan sosial 

konversi agama, keluar dari umat Klenteng Tri Dharma, tanpa mempertimbangkan segala 

resiko yang harus ditanggungnya setelah memeluk agama Islam. Yang ada dalam hati 

sanubarinya hanyalah mencari jalan lurus yang diridhoi Allah swt., demi keselamatan, 

kebahagiaan di akherat nanti (jangka panjang), tanpa merasa rikuh (ribet) memikirkan 

kepentingan (urusan) dunia secara membabi-buta. Bagi mereka, kenikmatan dunia hanyalah 

tipu daya, seperti fatamorgana. Di antara mereka, misalnya MJ mempunyai argument dengan 

mengatakan:  

“Untuk apa terlalu mengejar dunia, sedang Ia bukan tempat kita yang sebenarnya, 
tempat kita yang sebenarnya adalah akherat. Hidup di dunia hanyalah mampir 
ngombe, sangat sebentar, paling kurang lebih hanya 60-70 tahun, kalau lebih itu pun 
bonus dari Allah. Akherat lah tempat kita yang sebenarnya. Di dunia ladang untuk 
menanam, di akheratlah kita memetik surganya Allah swt. dengan 
ridhoNya”.(Wawancara, 21Oktober  2016). 

 
Selanjutnya, MJ juga menegaskan:  

 
”Aku pindah masuk ke agama Islam, karena memperoleh petunjuk, tetapi petunjuk   

aku abaikan, sehingga kemudian datang masalah bertubi-tubi dari mulai ekonomi, 
rumah tangga, pekerjaan, sampai pergaulan. Ekonomiku hancur (bangkrut), rumah 
tanggaku berantakan, pekerjaanku tidak lancar, aku dihinakan dalam pergaulan saat  
keadaan sulit. Barulah aku menyadari, memang kita sebenarnya bukanlah siapa-
siapa, bukanlah apa-apa, makhluk yang tak berdaya, terlalu lemah. Tidak ada artinya 
semua di dunia ini apabila tanpa pertolongan Allah. Selama ini, aku hanya bersandar 
pada makhluk, sehingga semuanya kocar-kocir, morat-marit. Aku bersandar pada 
pekerjaan, pekerjaanku malah tidak lancar. Aku bersandar pada rumah tangga yang 
rukun, yang kudapat pertengkaran terus menerus dalam rumah tanggaku, ada saja 
yang membuat kami harus bertengkar dengan istri. Pokoknya, semuanya menjadi 
kacau balau. Sekarang aku yakin bahwa ada kekuatan yang mengatur semuanya ini, 
sehingga sekarang aku menyakini bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, dengan 



segala kekuasaanNya lah yang berhak mengatur dan menentukan semuanya ini. 
Manusia hanya sebatas berusaha, semuanya ketentuan Allah mau berhasil atau tidak. 
Aku ingin mencari jalan lurus yang diridhoiNya, tetapi prosesnya lama untuk 
menemukannya, sampai kemudian aku memeluk Islam sebagai agamaku, jalan 
hidupku, dan aku menemukan kedamaian hidupku di sana”.  (Wawancara, 21 Oktober  
2016). 

 
Melihat statemen MJ tersebut di atas, membuktikan bahwa untuk melakukan tindakan 

sosial konversi agama khususnya yang masuk ke agama Islam riwayatnya cukup berliku dan 

prosesnya memakan waktu yang relatif cukup panjang. Proses tindakan sosial konversi 

agama semacam itu juga terjadi pada GN, MF, dan SY ketika masuk ke agama Islam. Hal itu 

karena berkaitan dengan aqidah. Proses penguatan aqidah membutuhkan pengalaman 

spiritual yang berat karena mempertahankan nilai-nilai aqidah (keimanan). Oleh sebab itulah, 

Max Weber  menyebut tindakan ini sebagai tindakan rasionalitas nilai (value-rational action) 

yakni suatu tindakan yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada 

kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-

prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut. Maka, tindakan 

semacam ini adalah tindakan yang terkait dengan komitmen atau pemulyaan nilai-nilai sakral, 

dilakukan dengan penuh kesadaran menjunjung tinggi nilai-nilai agama untuk mencari jalan 

lurus, tanpa memikirkan akibat yang harus ditanggungnya setelah melakukan tindakan sosial 

konversi agama. Pada konteks mereka (converts) yang masuk agama Islam, resiko tersebut 

misalnya, seperti: bercerai dengan istri, berpisah dengan teman pergaulan yang tidak sepaham 

lagi dengannya.  Di sinilah nilai-nilai sakral yang dijunjung tinggi olehnya memberikan 

kekuatan dahsyat untuk teguh  menetapi keimanan yang diyakini benar. Berkaitan dengan 

penguatan nilai inilah, Moreno (1989:79) menegaskan bahwa keyakinan merupakan 

penerapan kongkrit nilai-nilai yang dimiliki. Mereka tidak mempedulikan apapun yang 

terjadi sehubungan dengan tindakannya itu. Yang diharapkan hanyalah keridhoan Allah swt. 

Di sinilah fungsi agama berjalan yakni menguak rahasia terdalam dan sarat misteri dari 

kehidupan umat manusia.  



Sesungguhnya, manusia dalam perspektif agama, fitrahnya memiliki kecenderungan 

mengarahkan dirinya ke tujuan yang lebih positif. Oleh sebab itu, manusia dalam proses 

perilakunya ingin selalu berubah untuk menjadi pribadi yang lebih lebih baik (agamis) sejalan 

dengan bertambahnya usia kehidupannya. Semakin tua semakin religius. Manusia pada 

dasarnya tidak semata-mata digerakkan oleh dorongan untuk memuaskan kepentingan dirinya 

sendiri, tetapi manusia juga digerakkan dalam hidupnya sebagian oleh rasa tanggung jawab 

untuk mencapai sesuatu. Sesuatu itu adalah betapa pentingnya esensi Tuhan bagi sumber 

kehidupan manusia itu sendiri. Agama muncul sebagai akibat ketidakmampuan manusia 

mencari jawaban yang bersifat rasional untuk pemuasan itu. Maka jelas, bahwa proses 

pencarian manusia terhadap suatu agama yang mereka yakini kebenarannya, prosesnya 

sangatlah berliku dan panjang, sampai kemudian terjadi tindakan sosial konversi agama 

sesuai dengan tujuannya mencari jalan lurus untuk menggapai ridho Allah. Oleh sebab itulah, 

Hamidi (2003:7-8) mengatakan bahwa agama dipahami demi tujuan mencapai ridha Allah, 

keselamatan hidup di dunia dan hidup sesudah mati. Tujuan tersebut hanya bisa dicapai 

dengan peningkatan kualitas religiusitas beragama, di mana Glock dan Stark (dalam Ancok & 

Suroso,1995) membagi dimensi religiusitas, antara lain: (1). Dimensi keyakinan (ideologis)., 

(2). Dimensi peribadatan atau praktek agama (ritualistik)., (3). Dimensi penghayatan 

(eksperiensial)., (4). Dimensi pengamalan (konsekuensial)., (5). Dimensi pengetahuan agama 

(intelektual). Sedangkan Verbit (dalam Abdullah, dkk, 2006) dalam bahasa lain menyebut 

dengan istilah  yaitu: doktrin (doctrinal), ritual (ritualistic), emosi (emotion), pengetahuan 

(knowledge), etika/moral (ethics). 

Sebagai manusia biasa, tekanan batin yang disebabkan persoalan tertentu tak dapat 

diselesaikan secara psikologis. Materi duniawiah yang telah mencapai pada posisi klimaknya 

pun, ternyata tidak kemudian menumbuhkan ketenangan batin. Justru yang timbul 

selanjutnya adalah kebosanan, kejenuhan, rasa hampa dalam hati, merasa sendiri, merasa ada 



yang hilang di dalam dirinya apabila tidak dibarengi dengan ‘keimanan’ yang kuat. Karena 

dengan keimanan yang kuat itulah kemudian manusia memahami arti yang sebenarnya dalam 

hidup, untuk apa dan mau ke mana selanjutnya, sehingga mereka mencari jawabannya setelah 

kehilangan ‘rasa hampa’ itu dengan berusaha menemukan ‘jalan yang lurus sebagai jalan 

yang diridhoiNya’ sampai kemudian memutuskan dirinya masuk ke agama Islam tanpa 

memikirkan segala resiko yang akan ditanggungnya. Jadi, ‘tekanan batin’ yang terjadi 

sebenarnya karena kehilangan pegangan ruhaniah dalam kehidupannya. Oleh sebab itulah, 

dengan menemukan Islam, masuk ke agama Islam, membuat converts menjadi lebih tenang. 

Itulah kira-kira yang terjadi pada MJ, GN, MF, dan SY, walaupun dari sisi materi duniawiah 

mereka (converts) bisa dikatakan pernah mengalami ‘kejayaan’ materi, sehingga pernah 

merasakan atau menikmati surganya dunia atau hidup lebih dari cukup secara ekonomi.  

Memang, kekosongan batiniah mendorong orang untuk mencari sesuatu yang 

dianggap esensial, yakni ketenangan batin. Hal ini sejalan dengan  pandangan Asy’ari 

(2002:35) yang menegaskan bahwa dalam kondisi kehidupan batin seseorang yang kosong 

dan tak berdaya, maka Ia akan berupaya mendapatkan sandaran dari kekuatan lain yang dapat 

memberinya perlindungan, ketenteraman, dan ketenangan batin. Agama, di sini lahir  pada 

hakikatnya untuk menjawab ’kegundahan’ batuin tersebut. Agama lahir untuk memberikan 

pembebasan dari penderitaan batin menuju kedamaian hidup, ketenangan hidup manusia, 

sehingga kemudian terjadi tindakan sosial konversi agama untuk mengatasi persoalan itu 

semua, atau dengan kata lain beroleh ’hidayah’. Max Heirich (dalam Hendro pustpito, 

1993:79) menyebutkan bahwa pengaruh Ilahi mendorong seseorang melakukan konversi 

agama karena karunia Tuhan. Tanpa adanya pengaruh khusus dari Tuhan, orang tidak 

sanggup menerima keyakinan yang sifatnya radikal mengatasi kekuatan insaninya tersebut. 

Tindakan sosial konversi agama terjadi karena nilai-nilai yang diagungkan melekat kuat 

dalam diri individu pelaku konversi agama untuk mengatasi semua persoalan dan 



mengharapkan kebahagiaan. Dalam Islam harapan itu disebut ‘fiddiini waddunya wal 

akhiroh’ (selamat agamanya, bahagia di dunia dan bahagia di akherat). Realisasi dari ayat 

tersebut, misalnya terjadinya tindakan sosial konversi agama sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh MJ, GN, MF, SY sebagai bentuk menjemput  ‘hidayah Allah’ dan  

mempertahankan aqidah keimanannya tersebut sampai akhir hayatnya. Bukti ini bisa dilihat 

misalnya dalam pernyataan MJ ketika ditanya peneliti mengapa tidak kembali ke Klenteng 

menjadi umat Klenteng Tri Dharma, MJ mengatakan:  

”Saya tidak mau kembali ke Klenteng, karena saya telah menyakini Islam sebagai 
agama yang lurus bagiku. Aku ingin menjalankan agama Islam secara kaffah (total, 
tidak separo-paro) tidak mau tercampurkan oleh perbuatan syirik, karena perbuatan 
syirik adalah suatu perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali cepat-
cepat segera bertobat kepada Allah sebelum nafas sampai di kerongkongan (nazak). 
Saya sangat bersyukur telah menemukan jalan hidup sebagai Muslim (Mu’allaf). 
Saya berjanji dalam hati sanubari saya, tidak akan pernah kembali lagi ke Klenteng 
Tri Dharma menjadi umatnya”. (Wawancara, 21 Oktober  2016). 

 
Hal senada juga dikatakan GN, MF, dan SY bahwa mereka sekali lagi, tidak akan 

pernah kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma setelah memeluk agama Islam. Mereka 

(converts)  ingin menjalani syariat agama Islam secara kaffah (total) agar seluruh amalannya 

sebagai Muslim diterima dan diridhoi oleh Allah swt. Statement tersebut menunjukkan 

kualitas keimanannya dan keistiqomahannya dalam menjalani hidup sebagai pemeluk agama 

Islam.  

Memang, kualitas beragama dapat dilihat dari keteguhan beragama atau tingkat 

keistiqomahan seseorang dalam beragama yang tercermin dalam religiusitas beragamanya. 

Esensi beragama sebenarnya nampak dari religiusitasnya. Religiusitas beragama inilah yang 

melahirkan kesholehan secara pribadi dan kesholehan secara sosial yang dimiliki pelaku 

tindakan sosial konversi agama yang nampak dalam kehidupan pribadi dan sosialnya sehari-

hari.  

Berdasarkan pernyataan MJ, GN, MF, dan SY tersebut di atas, dapat dirasakan bahwa 

mereka mengambil tindakan sosial konversi agama dengan mempertimbangkan secara 



matang, mempunyai fisi misi jauh ke depan, tidak semata urusan dunia. MJ misalnya, Ia rela 

ditinggalkan istrinya yang tidak mau lagi mengikuti jalan hidupnya masuk ke agama Islam. 

Hal ini menunjukkan MJ mengambil tindakan sosial konversi agama lebih menekankan pada 

nilai-nilai esensi ketuhanan yang telah memberinya petunjuk jalan hidup kepadanya 

mengalahkan urusan dunianya, sehingga Ia menetapi petunjuk tersebut dengan segala 

konsekuensinya. Konsekuensi adalah sikap keteguhan yang mengalir dalam kehidupannya 

setelah melakukan tindakan sosial konversi agama. Cerminannya, adalah dibawalah sifat-sifat 

sholat dalam kehidupan sehari-hari. MJ menyakin jalan hidup yang diambilnya adalah jalan 

yang diyakini lurus dan diridhoi oleh Allah swt. Dengan demikian, MJ tidak lagi 

mempedulikan resiko yang akan terjadi dalam masalah duniawiahnya, setelah Ia melakukan 

tindakan sosial konversi agama. Ia telah “tawakkal alallah” (pasrah menyandarkan dirinya 

hanya kepada Allah).  Oleh karena itulah, sejalan dengan perspektif Weber, maka tindakan 

ini dikatakan sebagai tindakan berdasarkan rasionalitas nilai (value rational ation) yang 

dipengaruhi oleh keyakinan atau keterikatan yang sangat kuat terhadap suatu tatanan nilai 

yang diyakininya sakral. Kepercayaan kepada Tuhan termasuk sebuah nilai yang sangat 

sakral, di dalamnya terkandung esensi betapa utamanya keselamatan (kebahagiaan) hidup di 

akherat sebagai tujuan jangka panjang yang terjadi  murni karena hidayah, bukan dipengaruhi 

oleh tujuan jangka pendek bersifat duniawiah yang penuh dengan ’hawa nafsu’ (bersifat 

emosional) belaka. 

1. Tindakan Sosial Konversi Agama Berdasarkan Emosi: Membebaskan Diri  

Dari Tekanan Batin 

Tindakan sosial konversi agama berdasarkan tindakan emosional (emotional action) 

ditujukan untuk membebaskan diri dari tekanan batin. Dalam perspektif  teori Max Weber 

disebut dengan tindakan afektual (Affectual action) yakni suatu tindakan yang dipengaruhi 

oleh perasaan, nafsu, kebutuhan psikologis atau kondisi emosional (perasaan emosi) si pelaku 



tindakan, sehingga terkadang sukar untuk dipahami secara rasional logis oleh publik. Ciri 

tindakan jenis ini didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau 

perencanaan sadar, sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari 

individu. Misalnya, seseorang yang menangis tersedu-sedu karena sedih atau seseorang yang 

gemetar dan wajahnya pucat pasi karena ketakutan adalah contoh dari tindakan jenis ini, 

menaati seseorang secara berlebihan sehingga rasionalitas logikanya tak berfungsi seperti 

ketakutannya yang luar biasa kepada dukun santet misalnya, masuk dalam kategori tindakan 

sosial jenis ini. Berkaitan dengan tindakan jenis ini, Waber mengatakan,”is determined by the 

actor’s a specific and feeling staties” (dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan perasaan 

statis pelakunya). Artinya, orang-orang yang melakukan tindakan jenis ini berada dalam 

kondisi tidak normal keadaannya, sehingga mudah untuk melakukan suatu tindakan yang 

tidak didasari oleh pertimbangan menurut akal sehat, tetapi lebih menuruti emosi (perasaan)-

nya. Dalam konteks tindakan sosial konversi agama yang diteliti oleh peneliti, maka tindakan 

jenis emosional ini terjadi juga pada tindakan sosial konversi agama pada umat Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio. Dulu, ketika mereka melakukan tindakan sosial konversi agama 

masuk ke agama Katolik/Kristen, terjadi karena adanya tekanan batin berupa diskriminasi 

kebijakan yang dilakukan oleh rezim penguasa orde baru terhadap etnis Tionghoa termasuk 

Klenteng, sehingga secara emosional mereka pun keluar dari Klenteng, karena merasa tidak 

aman dan nyaman lagi berada di Klenteng. Namun dalam perjalanannya kemudian, beberapa 

di antara mereka kembali ke Klenteng dengan menjadi umat Klenteng Tri Dharma karena 

sebab-sebab tertentu, antara lain: tekanan batin berupa kesulitan ekonomi, kebangkrutan 

usaha, yang harus diselesaikan dengan melibatkan tuah (aura) Kong Co Kwan Kong sebagai 

jalan ‘solusi’-nya, sehingga mereka harus kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma. 

Contoh riil dari temuan data, misalnya, HR, setelah mengkonversikan dirinya ke agama 

Katolik sempat mencicipi agama Katolik belasan tahun,  pada akhirnya juga kembali menjadi 



umat Klenteng Tri Dharma dengan beragama tradisi leluhurnya dahulu, Tao. HR mengatakan 

bahwa Ia melakukan tindakan sosial konversi agama menjadi umat Klenteng Tri Dharma 

kembali, karena keinginannya yang kuat untuk bangkit dari kebangkrutan usahanya dengan 

meminta petunjuk Kong Co Kwan Kong  yang diperolehnya dari bisikan gaib yang 

diterimanya. HR mengatakan:  

 “Dulu ketika saya menjadi umat Katolik, maaf mas, saya sering meminta kepada 
Bapa Yesus, tapi tak kunjung dikabulkan, akhirnya saya memperoleh bisikan gaib 
(ilham) untuk datang ke Kong Co Kwan Kong di Klenteng agar permasalahan saya 
segera ada solusinya. Saya pun datang ke Klenteng untuk sembahyangan kepada 
Kong Co, meminta petunjuk bagaimana supaya usaha saya bangkit dan menemui 
kejayaannya kembali. Akhirnya, Kong Co pun membantu saya dan keluarga, dengan 
mengabulkan hajat saya atau doa-doa yang saya panjatkan kepadanya. Sekarang 
kehidupan saya telah membaik kembali, usaha saya normal kembali, dan ekonomi 
saya telah pulih kembali seperti sedia kala setelah saya rajin sembahyangan kepada 
Kong Co di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Sampai sekarang saya tetap rutin 
sembahyangan di altar dalam Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio untuk 
menyembahyangi Kong Co”. (Wawancara, 13 September 2016). 
 
Melihat cerita HR tersebut di atas, bisa dikatakan bahwa dalam konteks tindakan 

konversi agamanya HR ini dilakukan karena terjebak kemiskinan setelah usahanya 

mengalami kebangkrutan, sehingga emosionalitasnya menjadi tidak stabil, kemudian 

terjadilah tindakan sosial konversi agama HR kembali ke agama Tao menjadi umat Klenteng 

Tri Dharma kembali yang berdasarkan bisikan gaib (ilham) mengajak untuk kembali ke 

Klenteng  karena mempunyai keyakinan bahwa hanyalah Kong Co yang bisa memberikan 

petunjuk dan pertolongan kepadanya dari keterpurukan ekonomi, sehingga HR kemudian 

melakukan tindakan sosial konversi agama kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma 

dengan beragama Tao, sebagaimana agama leluhurnya dahulu. Dengan demikian, tindakan 

sosial konversi agamanya HR dilakukan secara emosional karena terdesak kemiskinan yang 

disebabkan oleh kebangkrutan usaha dagangnya.  

Kita menyadari bahwa kemiskinan bagi orang-orang tertentu, terutama bagi yang 

tidak memiliki pondasi ruh agama yang kuat, sering kali dapat menimbulkan tekanan batin 



yang sangat hebat, cenderung emosional dalam menentukan tindakannya sebagai respon dari 

kekalutannya, termasuk dalam konteks tindakan sosial konversi agamanya HR, mudah 

berpindah agama hanya karena persoalan sesaat yang dipicu oleh kemiskinan yang 

disebabkan oleh kebangkrutan usahanya. Di sini, kesannya agama seperti gado-gado, menjadi 

hal yang biasa atau wajar berpindah agama tanpa memikirkan secara mendalam fisi misinya 

jauh ke depan. Kenyataan ini nampak terlihat ketika peneliti mewawancarai HR, dengan raut 

muka berkaca-kaca, Ia menyatakan bahwa Ia merasa kehilangan ‘pegangan batin’ ketika 

mengalami kemiskinan mendadak yang disebabkan oleh kebangkrutan usahanya. Terlihat 

dengan jelas di depan matanya, anak dan istrinya pasti akan ikut serta merasakan kesusahan. 

Bisikan gaib Itulah yang kemudian membimbingnya untuk sembahyangan kepada Kong Co 

Kwan Kong. HR menegaskan bahwa alasan keterdesakan ekonomi menjadi pemicu, sehingga 

Ia pun kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma, untuk kembali mendatangi dan 

melakukan sembahyangan kepada Kong Co Kwan Kong di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing 

Bio, sampai pada akhirnya, dirasakan petunjuk dan pertolongan Kong Co datang kepadanya. 

Sekarang, Ia sudah merasakan hasil petunjuk itu, dan sekarang HR menjadi umat Klenteng 

Tri Dharma kembali dengan beragama Tao, agama leluhurnya dahulu. Berkaitan dengan 

fenomena HR ini, GP, seorang informan, mempunyai pandangan tersendiri:  

 “Kembalinya beberapa orang Tionghoa yang dulu pernah meninggalkan Klenteng 
dengan beragama lain, kemudian  kembali  menjadi umat Klenteng Tri Dharma  
antara lain terjadi bisa karena: faktor ekonomi (tekanan batin sebab ekonomi), 
artinya ada beberapa di antara mereka yang telah melakukan pindah agama ke 
Katolik/Kristen merasa keinginannya tidak terkabul selama Ia memeluk agama 
Katolik/Kristen, lalu Ia datang ke Kong Co Kwan untuk melakukan sembahyangan 
dan meminta petunjuk, ternyata kemudian permohonannya dikabulkan oleh Kong 
Co,sehingga dapat mengatasi kesulitan masalah perekonomiannya, maka kemudian 
Ia memutuskan untuk kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan beragama 
Budha, Konghucu, dan Tao  sebaggai agama para leluhur mereka terdahulu di 
Klenteng”. (Wawancara, 21Pebruari 2016). 

  
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka kalau dicermati, ternyata kekalutan 

ekonomi dapat menimbulkan orang kehilangan pegangan, sehingga kehilangan kontrol emosi 



di dalam dirinya. Tekanan batin yang disebabkan dari tekanan ekonomi bisa secara 

bersamaan berusaha mencari pemenuhan esensi ketuhanan yang dianggapnya mampu 

menyelesaikan persoalan ekonominya. Memang, persoalan agama tidak bisa dipisahkan  

dengan  problema kehidupan manusia. Bagi orang dengan ruh agama yang lemah, Ia akan 

mudah berpaling dari agama. Penegasan tersebut disinggung dalam hadist Nabi Muhammad 

saw., ’Kadzal Fakru ayyakuna kuffron’ (kemiskinan dekat dengan kekufuran). Orang miskin 

yang perutnya lapar cenderung tidak memiliki jiwa (ruh) keagamaan yang kuat. Ia mudah 

terpengaruh oleh ajakan setan untuk berbuat kemungkaran, mudah sekali berpaling dari 

agamanya. Aspek emosi ini dapat terjadi karena adanya berbagai tekanan bersifat batiniah 

tidak memperoleh saluran yang benar. Di samping itu, kecintaan secara emosional terhadap 

esensi ketuhanan yang berlebihan juga akan melahirkan kekaguman yang mengarah kepada 

pengkultusan secara klimaks sampai menyebabkan emosioanalitas seseorang sulit untuk 

dikontrol (dikendalikan). ZL, seorang informan,  perempuan ber KTP agama Katolik yang 

bekerja di Klenteng. Ia mengakui lebih banyak melakukan ritual agama Konghucu  di 

Klenteng Tri Dharma. Ia adalah pengagum berat Kong Co, mengatakan, “Saya mencintai 

Kong Co Kwan Kong, jiwa ksatrianya luar biasa, sampai beliau menjelma menjadi dewa, 

saya merasa memperoleh pencerahan setelah meminta petunjuk Kong Co  Kwan Kong, hati 

saya merasa tenang, sangat menikmati berada di Klenteng Kwan Sing Bio”. (Wawancara, 21 

Nopember 2016). 

 Di sinilah nampak jelas bahwa di dalam melakukan tindakan sosial konversi agama 

terdapat muatan yang sifatnya transaksional3 subyektif bersifat emosional. ZL mengatakan: 

“Saya merasa lebih tenang berada di Klenteng, karena saya bisa setiap saat sembahyangan 

kepada Kong Co. Saya sudah bertahun-tahun mengabdi di Klenteng Tri Dharma karena saya 

                                                
3 Transaksional = artinya perilaku pindah agama (keyakinan) didasari oleh kepentingan individual bersifat duniawiyah (persoalan 

keduaniaan) yang membelit dan mereka menganggap sulusi untuk keluar dari persoalan tersebut ditemukan setelah mereka (pelaku 
konversi) meminta petunjuk/pertolongan kepada seuatu yang dianggap mempunyai kekuatan besar, seuatu yang didewakan yakni 
Kong Co Kwan Kong, dan menurut mereka hal tersebut lazim mereka lakukan 



bekerja di lingkungan Klenteng, saya merasa berat meninggalkan Klenteng, karena Klenteng 

seperti nafas saya sendiri. Saya mendapatkan pencerahan hidup juga berkat petunjuk dan 

bimbingan Kong Co”. (Wawancara, 21 Nopember 2061). 

 Dengan ungkapan itulah ZL merasakan  ketenangan hatinya berada di Klenteng Tri 

Dharma. Papa Mamanya termasuk dulunya umat Klenteng Tri Dharma yang rajin 

sembahyangan di Klenteng, sehingga Papa Mamanya kemudian menganjurkan ZL untuk 

bekerja dan mengabdi di Klenteng sebagai penjaga toko perlengkapan alat-alat 

sembahyangan dan sesajian bagi umat Klenteng Tri Dharma yang mau sembahnyangan di 

Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio.  

 Dengan fenomena tersebut di atas, maka tindakan sosial konversi agama dapat 

dikatakan terjadi secara emosional, karena adanya keterikatan emosional yang sangat kuat 

kepada Kong Co Kwan Kong yang dipandang sebagai figur (sosok) pemberi solusi dari 

segala kesulitan  dan diyakini tuah (aura)-nya oleh umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing 

Bio. Pengalaman beberapa pelaku tindakan sosial konversi agama, seperti HR yang telah 

diuraikan tersebut di atas, menjadi penegas bahwa tindakan sosial konversi agama sering 

dilakukan dalam keadaan kondisi emosi yang tidak stabil. Hal ini terjadi disebabkan oleh 

berbagai hal seperti kebangkrutan dan kemiskinan yang mengakibatkan tekanan batin, 

sehingga timbul keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan batin tersebut dengan 

melakukan tindakan sosial konversi agama, seperti yang terjadi pada HR. Pengalaman seperti 

ini sangatlah subyektif dan melibatkan emosi yang sangat kuat, sehingga terkadang menjadi 

tidak rasional logis di mata publik. Dengan pengalaman HR yang memutuskan untuk kembali 

menjadi umat Klenteng Tri Dharma, setelah relatif  cukup lama meninggalkan agama 

leluhurnya, menunjukkan keputusan pengambilan tindakan sosial konversi agamanya 

terkesan emosional subyektif. 



  Memang, orang melakukan tindakan sosial konversi agama bisa didorong oleh 

pembebasan dari tekanan batin. Tekanan batin yang terlalu kuat menimbulkan reaksi dari 

individu untuk mencari solusi pembebasan dari tekanan batin tersebut. Itulah kira-kira yang 

terjadi dalam tindakan afektif ini. Tekanan batin bisa timbul dalam diri seseorang karena 

berbagai persoalan kehidupan yang membelitnya. Orang lalu mencari jalan keluar dengan 

mencari kekuatan dari dunia lain, disitu Ia mendapat alternatif (solusi) atau jalan keluar yang 

mampu memberikan penyelesaian atas masalah tekanan batin yang dialaminya. Bahkan 

terkadang bisa di luar tindakan rasionalitas logisnya, misalnya, datang ke tempat-tempat 

keramat yang diyakini memiliki tuah atau ioni yang dapat membantunya keluar dari 

permasalahan hidup yang dialaminya. Penyebab dari tekanan batin bisa bermacam-macam, 

antara lain: (1). Masalah keluarga: seperti kesulitan antar anggota keluarga, percekcokan, 

perceraian, tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan politik,  kehampaan hati atau kesepian 

batin, tidak mendapat tempat dalam hati kerabat. Itu semua menimbulkan tekanan (stress) 

kejiwaan dalam diri seseorang., (2). Keadaan lingkungan yang menekan: menimbulkan 

problem pribadi., (3). Terjadinya indoktrinasi keyakinan ajaran agama tertentu: membuat 

orang   melakukan konversi agama., (4). Adanya keinginan hidup lebih baik secara lahir atau 

batin: sebagai ekspektasi pribadinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemicu terjadinya tindakan 

sosial konversi agama sangatlah kompleks, sehingga dapat dipahami bahwa orang yang 

melakukan tindakan sosial konversi agama tidak bisa dilepaskan dari substansi emosi, motif, 

dan ekspektasi yang terjadi pada diri si converts (pelaku tindakan sosial konversi agama). 

Ekspektasi yang begitu besar di dalam tujuan hidupnya, misalnya: ingin hidup menjadi lebih 

sejahtera, terpenuhinya kebutuhan ekonominya secara lebih layak, atau memperoleh 

ketenangan batin dengan terbebas dari tekanan batin menjadi dominasi terjadinya tindakan 

konversi agama jenis afektual ini. Dengan demikian, jelaslah dalam pandangan Weber, 

tindakan bersifat rasionalitas emosi (afektual) ini relatif mewarnai dalam setiap tindakan, 



terlepas rasional atau tidak rasional tindakan tersebut, memberikan acuan bagi aktor untuk 

melakukan tindakan sosial konversi agama tersebut, termasuk yang terjadi dalam tindakan 

sosial konversi agama di kalangan umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Ekspektasi 

(harapan) inilah sebagai titik balik mereka kembali lagi menjadi umat Klenteng Tri Dharma, 

di mana mereka merasakan memperoleh solusi atas semua masalah yang membelit mereka 

setelah mereka kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma, dengan rajin melakukan 

‘sembahyangan’ (bahasa mereka) di altar dalam (tempat pemujaan) meminta petunjuk kepada 

Kong Co Kwan Kong yang diyakini sebagai dewa yang memiliki aura (ioni) yang sangat kuat 

dapat mengabulkan permohonan mereka. Kong Co Kwan Kong sendiri adalah berupa patung 

kecil yang terletak di altar dalam Klenteng, dijadikan sesembahan bagi mereka (converts) 

yang kembali ke Klenteng untuk membantu mengabulkan hajat mereka (converts). Mereka 

(converts) mempunyai keyakinan yang sangat kuat bahwa hanya Kong Co Kwan Kong lah 

yang dapat membantu menyelesaikan (memberi solusi) atas terjadinya semua kesulitan yang 

ada pada mereka dengan petunjuknya (Kong Co). Tata cara ritual ‘sembahyangan’ biasanya 

mereka (converts) melakukan sembahyangan dengan menggunakan media ’joshua’ yang 

dibakar untuk menghadap kepada Kong Co Kwan Kong. Kemudian, setelah selesai 

melakukan sembahyangan mengambil mengambil ‘jiamsi’  berupa kertas catatan kecil yang 

kemudian di bawa kepada juru juru tafsir tertentu di Klenteng yang dipandang ahli menafsiri 

’jiamsi’ tersebut. Kemudian, si converts (pelaku konversi agama) melaksanakan dan 

sekaligus menyakini seluruh tafsiran yang disampaikan oleh ’juru tafsir’ jiamsi untuk 

dipedomani dalam menjalan segala petnjuk dan tafsiran yang diperolehnya.  



 MN, seorang informan dari desa Tlanakan, dusun Perunggahan Kulon, Semanding 

Tuban, yang lebih separo hidupnya diabdikan di Klenteng (lihat lampiran 14). Ia mengatakan: 

“Rata-rata tiyang ten mriki niku golek kekarep. Maksudtipun, sinten kemawon 
engkang mriki niku nggadah tujuan dateng Kong Co. Katah umat Klenteng king pundi 
kemawon, sedoyo sembahyang dateng Kong Co, mboten niku mawon, malah poro 
nelayan, tiyang tani, tiyang ndusun sering ndugi mriki jaluk aurane Kong Co. Ngoten 
niku nggih kathah sing jodo. Pancen, sak ngertos kulo, Kong Co nggadahi tuah 
engkang ageng. Mboten saged disepelekno. Saged nyukani petunjuk lan ngabulaken 
penjaluk’an. Mangkane, Klenteng niki soyo suwe nambah ageng kemawon. Riyin kulo 
pertama kali ndugi mriki sekitar umur 15-an tahun, Klenteng niki tasih alit, namung 
griyo induk panggenanipun Kong Co niku kemawon. Sak niki saged ageng kados 
meniko, ageng ugi megah. Riyin dateng mriki tasih rowo-rowo, mboten disobo 
tiyang”. (rata-rata orang ke sini itu ingin mewujudkan keinginannya. Artinya semua 
yang datang ke sini mempunyai tujuan untuk datang ke Kong Co. Banyak umat 
Klenteng dari mana saja, semua sembahyangan ke Kong Co. Tidak saja nelayan, 
petani, orang desa, sering  datang ke sini meminta petunjuk Kong Co. Dan banyak 
yang jodoh. Memang, setahu saya, Kong Co memiliki tuah yang sangat besar, tidak 
bisa disepelekan. Bisa memberi petunjuk dan mengabulkan keinginan. Makanya, 
Klenteng ini makin lama makin besar saja. Dulu saya pertama kali datang ke sini 
sekitar umur 15 tahun, Klenteng ini masih sangat kecil, hanya rumah induk saja yang 
ada (ditempati Kong Co di altar dalam). Sekarang besar dan megah. Dulu tanah di 
sini masih rawa-rawa, tidak seorang pun berani ke sini”  (Wawancara, 25 Nopember  
2015). 

 
Melihat keterangan MN, seorang informan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 

tindakan sosial konversi agama yang terjadi di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, 

terutama kembalinya umat Klenteng Tri Dharma setelah meninggalkan Klenteng Tri Dharma 

karena masuk ke agama Katolik/Kristen dulu, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosok 

Kong Co dan tuahnya yang begitu besar, mengikat hati mereka untuk kembali menjadi umat 

Klenteng Tri Dharma. GP, seorang informan juga mengatakan bahwa perilaku tindakan sosial 

konversi agama tidak selamanya didasarkan pada rasionalitas tindakan sosial berdasarkan 

nilai-nilai sakral tertentu, seperti kebenaran tentang Tuhan, tetapi ada rasionalitas-rasionalitas 

lain bersifat subyektif mengikat secara emosional terhadap individu dan bersifat sangat 

privatif (personal). Namun demikian, juga tidak menafikkan keyakinan bahwa Tuhan alam 

semesta itu ada. Keyakinan adanya perantaraan Kong Co Kwan Kong yang dapat 

mengabulkan permohonan itu juga sebagai refleksi keyakinan pada Tuhan. Mereka 



menyakini bahwa keinginan (hajat) mereka bisa terkabul karena rajin menyembahyangi Kong 

Co di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, sangat diyakini oleh umat Klenteng Tri Dharma 

yang beragama Budha, Konghucu, dan Tao di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio  

(Wawancara, 05 Oktober 2016).   

 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat digarisbawahi bahwa betapa dogma 

(keyakinan) memegang peranan yang sangat penting, tidak bisa diganggu gugat oleh 

siapapun dalam ritual sembahyangan, karena keyakinan menyangkut masalah rasa (emosi). 

Keyakinan mengendalikan perilaku (tindakan) seseorang. Demikian pula kiranya yang terjadi 

di kalangan umat Klenteng Tri Dharma yang mengkonversikan dirinya untuk kembali 

menjadi umat Klenteng Tri Dharma. Hal ini terjadi juga karena keyakinannya terhadap aura 

(tuah) yang sangat besar dari Kong Co Kwan Kong sangat dirasakan dapat memberikan 

solusi atau petunjuk kepada umat Klenteng Tri Dharma yang menyembahyanginya secara 

intens. 

 Tindakan afektual selanjutnya, juga terjadi karena tekanan hebat dari rezim kekuasaan 

orde baru kepada etnis Tionghoa dan Klenteng, sehingga di antara mereka merasa terganggu 

dan tertekan batinnya, yang kemudian memutuskan untuk keluar dari Klenteng dengan 

melakukan tindakan sosial konversi agama ke agama Katolik/Kristen. Sekarang, setelah 

tekanan diskriminasi itu telah sangat berkurang  seiring dengan terjadinya transisi dari orde 

baru ke orde reformasi, maka etnis Tionghoa dan bahkan Klenteng memperoleh angin segar 

dalam kehidupan keagamaan dan sosialnya di mana kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid 

dan Megawati memberikan perlindungan terhadap etnis Tionghoa, sehingga  di antara mereka  

(converts) yang dulunya telah meninggalkan Klenteng, kini kembali menjadi umat Klenteng 

Tri Dharma dengan memeluk agama Budha, Konghucu, dan Tao kembali.  



 Melihat statement informan tersebut di atas, maka jelas bahwa tindakan sosial 

konversi agama yang telah dilakukan oleh beberapa umat Klenteng Tri Dharma untuk 

kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma setelah dulu meninggalkan Klenteng dengan 

beragama Katolik/Kristen, selain karena kecintaannya kepada Klenteng, juga karena ada 

keinginan lain seperti meminta pembebasan dari masalah pribadinya kepada Kong Co, 

menjadi pendorong kembalinya beberapa umat Klenteng Tri Dharma kembali ke Klenteng 

Tri Dharma Kwan Sing Bio. Seorang informan, yang tak mau disebutkan inisial namanya, 

mengatakan, “Kita berpikir yang pasti-pasti saja hidup di dunia ini, yang pasti kita jalani. 

Kita membutuhkan banyak hal yang harus dicukupi, jangankan yang halal, yang haram saja 

susah didapatkan, buat apa kita mikirin yang belum pasti”, menunjukkan bahwa cara 

pandang beberapa di antara mereka (converts) sangat realistis dan jauh dari nilai-nilai 

religiusitas. Tekanan sosial, ekonomi, maupun politik senantiasa mempengaruhi cara pandang 

di tengah kesulitan hidupnya, berpengaruh terhadap daya rasionalitas subyektifnya dalam 

mengambil tindakan sosial konversi agama dengan caranya sendiri. Secara psikologis, diakui 

memang tekanan masalah kehidupan yang berat dapat menggerus keseimbangan berpikir 

logis dan rasionalis. Contoh ini banyak sekali, orang tidak mungkin bisa khusuk dalam sholat, 

ketika Ia berada dalam kelaparan yang hebat, atau orang akan mengesampingkan Tuhan 

ketika Ia berada dalam tekanan kemiskinan yang kuat. Hadist Nabi saw. telah menegaskan 

hal tersebut dengan mengatakan, ‘Kadzal fakru ayyakuna kufron’ (kemiskinan dekat dengan 

kekafiran). Namun, fenomena lain juga tak bisa disangkal, terutama bagi mereka (converts) 

yang telah memeluk agama Islam secara ‘kaffah’ menjaga keteguhan dalam beraqidah 

islamiyyah secara istiqomah dalam mempertahankan nilai-nilai idealisme pencerahan rohani 

keagamaannya. Maka Ia tetap bisa secara stabil dalam menjaga perilaku (tindakan) termasuk 

di dalam perilaku beragamanya.  



4. Tindakan Sosial Konversi Agama Berdasarkan Tradisi: Mengikuti Pesan 

Tradisi Leluhur (Nenek Moyang) 

Tindakan sosial terakhir adalah tindakan sosial konversi agama berdasarkan tradisi 

dengan mengikuti tradisi leluhur (nenek moyang). Tindakan sosial konversi agama jenis ini 

biasanya bersandarkan pada nilai-nilai tradisi atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan masa lalu 

para leluhur yang mempunyai ikatan emosional sangat kuat dengan pelaku tindakan sosial 

konversi agama, sehingga terjadi tindakan sosial konversi agama berdasarkan tradisi. Dalam 

konteks teori tindakan sosial Max Weber, tindakan sosial jenis ini disebut dengan  tindakan 

sosial tradisional (traditional action) yakni suatu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-

kebiasaan yang telah melekat di dalam masyarakat atau kultur tertentu, di mana seseorang 

memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari para leluhur (nenek 

moyang)-nya terdahulu tanpa refleksi sadar atas perencanaan dan pelaksanaannya. Secara riil, 

biasanya tindakan sosial jenis tradisional ini mengacu pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku 

dalam individu yang dipengaruhi oleh kebiasaan tertentu di dalam keluarganya, lingkungan 

masyarakatnya, sehingga tindakan sosial jenis tradisional ini terkadang menjadi tidak 

rasional. Orang bertindak hanya diikuti oleh dorongan kebiasaan yang berlaku atau terbiasa 

dilakukan tanpa memikir apa esensi tujuan yang sebenarnya tindakan sosial tersebut 

dilakukan. Sedangkan di dalam rasionalitas tindakan sebenarnya terkandung alasan-alasan 

aktor dan situasi sosial yang mempengaruhi tindakan sosial. Cara apa atau bagaimana yang 

paling tepat harus digunakan dalam mencapai tujuan sangat ditekankan.  Dengan kata lain 

bahwa tindakan sosial jenis tradisional ini dilakukan karena kebiasaan yang telah melekat 

atau karena selalu melakukannya sebagai kebiasaan dengan cara-cara tertentu. Dalam 

tindakan sosial jenis tradisional pada kultur etnis Tionghoa misalnya, upacara memperingati 

arwah leluhur  (cheng Beng), atau kebiasaan lain seperti tradisi yang terdapat pada perayaan 

Imlek. Pada perilaku lain dari tindakan sosial jenis trasdisional ini, misalnya, dapat 



ditemukan di lingkungan sekitar kita, seperti: selamatan sedekah bumi, selamatan pada 7,40, 

100 hari orang meninggal pada kebiasaan orang-orang Jawa. Tindakan sosial jenis tradisional 

ini menurut Waber dikatakan, ”is determined by ingrained habiatuation” (ditentukan oleh 

kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di dalam lingkungannya), dan biasanya dilakukan hanya 

sekedar menuruti anjuran kebiasaan orang-tua atau para leluhur mereka terdahulu yang telah 

melaksanakan kebiasaan itu atau sebagai penghormatan pada leluhur.  

Memang, budaya dan tradisi sangat mempengaruhi perilaku masyarakatnya. 

Demikian pula kiranya, hal yang sama terjadi pada orang-orang etnis Tionghoa dalam 

tradisinya, termasuk perilaku keagamaannya, yang dalam hal ini tindakan sosial konversi 

agama. Sebagaimana kita mengetahui, budaya dan tradisi sangat mempengaruhi tingkah laku, 

kebiasaan dan kehidupan masyarakat. Budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-

temurun dari generasi ke generasi tentunya akan mengakar pada kepribadian seseorang. 

Budaya dan tradisi yang telah mengakar dalam perilaku inilah kemudian yang dapat 

mengakibatkan pikiran menjadi sempit dan sulit atau bahkan menolak budaya dan tradisi 

asing (baru). Demikian pula halnya dengan agama, agama diturunkan dari generasi ke 

generasi tentunya mempengaruhi atau mengakar kuat pada diri seseorang. Dalam komunitas 

etnis Tionghoa, budaya dan tradisi beragama telah menyatu dalam ikatan Tri Dharma yang di 

dalamnya terdapat unsur agama Budha, Konghucu, dan Tao memiliki ikatan yang kuat dan 

erat dalam perilaku beragama orang-orang etnis Tionghoa. Dalam kaitan tersebut, Nuhamara 

(2007:57-61) mengatakan bahwa sebagai makhluk sosial,  memang manusia pada dasarnya 

memiliki kecenderungan berorientasi terhadap sesama dalam menciptakan pranata sosial. 

Manusia tidak hidup sendirian dan selalu dalam keterhubungan dengan orang lain, makanya 

berorientasi kepada sesama dalam segala aspek kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah 

perilaku atau tindakannya. Oleh karena itulah, tidak heran kemudian perilaku atau tindakan 

sosialnya sangat dipengaruhi oleh tradis di dalam lingkungan sosialnya sebagai pranata sosial 



yang berlaku. Inilah yang kemudian disebut dengan budaya di mana tradisi termasuk bagian 

dari budaya. Oleh sebab itu, tidak salah bila Taylor menegaskan bahwa budaya atau 

kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, di dalamnya terkandung pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang 

didapat seseorang sebagai anggota masyarakat sebagai pranata sosial kehidupan 

bermasyarakatnya (http://id.wikipedia.org/wiki/budaya). Willian (dalam Sutrisno, dkk, 

2005:8) berpendapat bahwa budaya sebagai perkembangan intelektual, spiritual, kesenian 

yang menggambarkan keseluruhan cara hidup, berkegiatan, keyakinan-keyakinan, dan adat 

kebiasaan suatu masyarakat. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa budaya dan tradisi 

ikut menentukan tindakan seseorang, termasuk salah satunya dalam konteks penelitian ini 

adalah  tindakan sosial konversi agama, tak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya dan tradisi. 

Oleh karena itulah perilaku tindakan sosial tradisional juga menyandarkan pada  kebiasaan 

(custom) yang telah mendarah daging ke dalam jiwa individu sebagai anggota masyarakat 

(makhluk sosial) tersebut, sehingga cara pandang, pola pikir, dan nilai-nilai yang melekat di 

dalam dirinya untuk melakukan sebuah tindakan sosial juga dipengaruhi oleh budaya dan 

tradisi yang berlaku di dalam masyarakatnya. Biasanya, pada orang-orang yang melekat kuat 

semangat budaya dan tradisi yang telah  mendarah daging di dalam dirinya, cenderung tak 

lagi berpikir rasional atau tidak rasional di dalam menentukan sebuah perilaku atau  

tindakannya. Hal ini juga berlaku pada kebiasaan yang berlaku di dalam keluarganya yang 

sudah barang tentu memiliki  mempunyai ikatan emosional yang sangat kuat terhadap 

dirinya, sehingga terkadang dalam perilaku atau tindakannya  menjadi tidak rasional dan sulit 

dipahami oleh logika publik. Persoalan perilaku atau tindakan sosial ini sering muncul dalam 

tindakan sosial konversi agama berdasarkan tradisi (traditional action, di mana individu 

memiliki ikatan kuat dengan budaya dan tradisi yang berlaku di dalam keluarganya. Misalnya 

ZL,  seorang informan, ketika ditanya oleh peneliti, mengapa kembali ke agama Klenteng, Ia 

http://id.wikipedia.org/wiki/budaya


pun menjawab,“Saya memang diberi kebebasan memeluk agama oleh Papa Mama saya, 

tetapi Papa Mama selalu menganjurkan agar saya selalu  menghormati dan mengikuti 

agama leluhur sebagai agama keluarga sebagai bentuk penghormatan pada leluhur, agar 

arwah  para leluhur bangga dan bahagia di alamnya sana mengetahui cucu cicitnya 

mengikuti jejaknya atau pesan amanatnya”. (Wawancara, 21 Nopember 2016). Hal ini 

menunjukkan betapa kuatnya budaya dan tradisi ikut menentukan perilaku atau tindakan 

sosial seseorang, termasuk dalam tindakan sosial konversi agama, yang dalam hal ini 

tindakan sosial konversi agama berdasarkan tradisi. Tindakan sosial konversi agama 

berdasarkan tradisi terjadi disebabkan oleh kuatnya ikatan tradisi yang berlaku dalam 

keluarganya, secara emosional menghegemoni (menguasai) pengambilan keputusan tindakan 

sosial konversi agamanya. ZL, seorang informan mengatakan, “Saya rajin datang ke 

Klenteng menyembahyangi Kong Co untuk mendoakan para leluhur saya, sebagaimana para 

leluuhur dulu juga sering melakukannya. Saya melakukan sembahyangan karena nenek 

moyang saya juga mengajarkan demikian, saya selalu dianjurkan untuk mengikuti agama 

leluhur sebagai agama tradisi, seperti agama Klenteng yang terdiri dari Budha, Konghucu, 

Tao, yang telah dipeluk oleh keluarga kami sejak dari dulu sebelum kami ada” (Wawancara, 

21 Nopember  2016). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bisa dikatakan bahwa keinginan kembali menjadi 

umat Klenteng Tri Dharma karena dilahirkan dari ’semangat’ untuk mengikuti  tradisi yang 

berlaku dalam keluarga. Di sinilah Klenteng sebagai habitat asli peribadatan etnis Tionghoa 

menjadi tujuannya untuk melakukan tindakan sosial konversi agama mereka dan menjadi 

penguat emosionalitas tradisi di kalangan mereka, ditunjang oleh semangat etnosentris 

dengan teman-teman sesama etnis Tionghoa yang memiliki pola pikir yang sama, kehendak 

yang sama, emosi yang sama, bahkan tradisi yang sama dalam menanggapi suatu obyek yang 

sama membuat mereka melakukan tindakan sosial konversi agama yang sama pula. 



 Kemudian, pendidikan sebagai salah satu komponen budaya dan tradisi juga ikut 

berperan membentuk tindakan sosial konversi agama berdasarkan tradisi tersebut. 

Sebagaimana kita menyadari, pendidikan mempengaruhi kejiwaan anak-anak didik, karena 

dalam proses pendidikan terjadi dengan apa yang disebut dengan ‘internalisasi’ perilaku atau 

tindakan dalam diri si anak. Proses indoktrinasi dogma agama terus-menerus akan terjadi 

melalui proses pendidikan di sekolah tidak bisa dielakkan, berakhir dengan terjadinya 

tindakan sosial konversi agama. Hampir bisa dipastikan selalu begitu. KB, seorang informan, 

mengatakan:  

“Yang paling banyak merubah perilaku tindakan sosial konversi agama ke 
Katolik/Kristen salah satunya karena setiap hari memperoleh pelajaran 
Katolik/Kristen bertahun-tahun bagi anak-anak para umat Klenteng Tri Dharma yang 
bersekolah di lembaga sekolah Katolik/Kristen, pada akhirnya mereka menjadi umat 
Katolik/Kristen, hanya sebagian kecil saja yang kembali menjadi umat Klenteng Tri 
Dharma  dengan beragama Budha, Konghucu, Taoisme kembali”. (Wawancara, 29 
Januari 2016) 

 
Pernyataan tersebut di atas tentu menyadarkan kita bahwa fenomena itu terjadi. Tidak 

bisa dipungkiri ‘virus indoktrinasi’ yang terjadi dalam proses doktrinasi terjadi relatif cukup 

lama selama mengenyam pendidikan, bisa berpengaruh terhadap cara pandang, pola pikir, 

dan pengambilan keputusan, termasuk dalam  menentukan tindakan sosial konversi 

agamanya. Fenomena tersebut tidak boleh dianggap remeh, karena ‘indoktrinasi’ di dalamnya 

terjadi penanaman ‘ideologi agama’. GP, seorang informan, mengatakan: 

 



“Berpindahnya agama beberapa orang komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng 
Tri Dharma ke agama Katolik/Kristen juga bisa disebabkan faktor pendidikan. 
Pendidikan anak-anak Tionghoa yang sekolahnya terbiasa di lembaga 
Katolik/Kristen sudah barang tentu akan mempengaruhi perilaku agama mereka 
karena bertahun-tahun diajarkan agama Katolik/Kristen di sekolahnya. Hal ini 
sangat berpengaruh terhadap perilaku agama anak-anak tersebut, termasuk umat 
Klenteng dan anggota keluarganya yang menyekolahkan anak-anaknya  ke lembaga 
pendidikan Katolik/Kristen, karena mereka telah memperoleh ’indoktrinasi’dogma 
agama Katolik/Kristen selama bertahun-tahun. Hal itu tidak bisa dipungkiri, karena 
fasilitas di lembaga pendidikan tersebut sangtatlah memadai membuat mereka sangat 
merasa krasan berada dan bersama kelompoknya di habitat tersebut”. (Wawancara, 
21 Pebruari  2016).  

 Memang, di antara mereka (siswa didik) melakukan tindakan sosial konversi agama 

ke Katolik/Kristen, karena mereka merasa nyaman berada di lembaga pendidikan keagamaan 

tersebut, di mana fasiilitas yang disediakan sangat memadai memenuhi harapan mereka, 

sangat berkualitas, maju, dan lengkap dari segi fasilitas. ZL, seorang informan, mengatakan: 

 “Saya sejak kecil sekolah di Katolik. Biasa Mas, ngikuti anjuran Papa Mama. 
Papa Mama dulu juga sekolah di Katolik, sehingga saya akhirnya beragama Katolik. 
Namun karena terlanjur menyukai Kong Co dan bekerja di Klenteng, saya kembali ke 
Klenteng. Saya suka melakukan sembahyangan di Klenteng. Saya sangat yakin 
dengan Kong Co yang selalu memberi petunjuk kepada saya karena saya rajin 
menyembahyanginya. Kakek nenek saya masih tetap menjadi umat Klenteng Tri 
Dharma dan sangat rajin menyembahyangi Kong Co, demikian pula, saya telah 
kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma”. (Wawanvara, 21 Nopember  2016) 

 Ahli pendidikan pun bersepakat bahwa konversi agama juga bisa dipengaruhi oleh 

pendidikan. Pendidikan bisa ikut andil dalam mempengaruhi terjadinya konversi agama, 

walaupun tidak dapat dipastikan secara ilmiah. karena memang belum adanya penelitian 

secara khusus terhadap masalah ini. Namun, argumen yang masuk akal tersebut didasarkan 

pada fasilitas yang sangat memadai dan suasana yang sangat nyaman dalam proses menjalani 

pendidikan atau proses belajar mengajar, akan lebih mudah menerima ’dogma-dogma agama’ 

tertentu yang disampaikan, pada akhirnya menggiring terjadinya tindakan sosial konversi 

agama baik secara samar-samar maupun terang-terangan.  



  Selain itu, dalam tindakan sosial konversi agama memang juga tidak bisa dilepaskan 

dari kualitas emosional dalam merespon tradisi yang melekat dalam diri seseorang. Perlu 

diingat, sebenarnya di dalam diri manusia terdapat rasa yang berpusat dari mata hati. Namun 

rasa ini sering tidak muncul selain dari emosi (nafsu) yang mendominasi perasaan manusia. 

Dalam kaitan tindakan sosial konversi agama misalnya, budaya dan tradisi etnis Tionghoa 

yang paling menonjol adalah berpetualang religi, sehingga Ia mempelajari dan mencoba-coba 

memasuki berbagai agama, sudah menjadi hal yang lazim di kalangan etnis Tionghoa, karena 

orang Tionghoa relatif kebanyakan memiliki pemahaman yang konkrit, realistis di dalam 

memandang kehidupan. Bahar (dalam Habib, 2004:19)  menegaskan bahwa orang Tionghoa 

(Cina) bersifat konkrit, tidak menyukai pikiran abstrak, realistis, menekankan hal yang 

bersifat partikular, hierarkhis dan konservatif, kepatuhan secara formal, cenderung bersikap 

praktis, individualistik, menghargai hierarkhi, menghormati alam, serta menginginkan 

rekonsiliasi dan harmoni. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari statemen AL yang 

mengatakan bahwa Ia kembali ke Klenteng menjadi umat Klenteng Tri Dharma dikarenakan 

kekagumannya kepada Kong Co Kwan Kong yang sangat mengilhami hidupnya. Demikian 

pula ZL, yang beragama Katolik tetapi mempunyai keterikatan kuat secara emosi dan tradisi 

untuk selalu menyembahyangi Kong Co karena kecintaannya atas kepribadian atau jiwa 

kesatria yang dimiliki Kong Co, menjadikan Ia sangat merasa terikat dengan tradisi 

sembahyangan di Klenteng, meskipun sebenarnya Ia telah beragama Katolik. ZL mengakui  

memang pengagum Kong Co. Ia sangat menyukai kepribadian Kong Co yang sangat 

sederhana, berjiwa kesatria, sangat jujur, memberi petunjuk, menolong kesulitan orang lain, 

sehingga Kong Co menjadi dewa yang banyak dipuja oleh umat Klenteng Tri Dharma Kwan 

Sing Bio. Kekaguman ini diwujudkannya dalam rutinitas menyembahyangi Kong Co. ZL, 

mengatakan: 



“Orang-orang yang dulu pernah meninggalkan Klenteng dan kemudian kembali 
lagi menjadi umat Klenteng Tri Dharma, kebanyakan dari mereka merasa nyaman 
menjadi umat Klenteng Tri Dharma karena kecintaannya pada Kong Co, sehingga 
mereka akan lebih rajin lagi sembahyangan di Klenteng, sebab hajatnya dikabukan 
oleh Kong Co. Atau penyakitnya disembuhkan oleh Kong Co, atau sebab lain yang 
mereka lebih tahu”. (Wawancara, 21 Nopember  2016) 

DW, seorang informan, menyatakan hal yang sama:  

“Kong Co itu idola saya, jiwa luhurnya telah menginspirasi hidup saya. Papa 
Mama pun semasa hidupnya selalu menekankan untuk menjalani hidup secara  jujur 
dan kesatria, karena hanya dengan hidup seperti itulah memang akan ditemukan 
kedamaian dalam menjalani hidup. Makanya, saya sangat mengidolakan Kong Co 
yang memiliki jiwa kesatria yang sangat luar biasa. Ia seorang jenderal perang di 
masanya tetapi menjalani hidup dengan sangat sederhana, bersih dari korupsi dan 
kerakusan hidup. Tidak seperti sekarang, banyak orang berperilaku rakus (tamak), 
sehingga hidupnya tak memperoleh kedamaian. Aku rajin sembahnyang meminta 
petunjuk Kong Co dan hatiku menjadi tenang karena aku merasa selalu dibimbing 
oleh Kong Co dalam menjalani hidupku. Apalagi kalau aku lagi susah, aku selalu 
datang melakukan sembayangan ke Kong Co, karena Kong Co selalu memberikan 
petunjuk kepadaku bila aku menyembahyanginya” (Wawancara, 27 Nopember  2016). 

 
KG, seorang informan,  menambahkan: 

”Konversi agama di Klenteng Tri Dharma terjadi polanya seperti ini: ada yang 

dari Gereja ke Klenteng (dari Katolik menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan 

beragama Konghucu), dari Klenteng ke Gereja (dari umat Klenteng Tri Dharma yang 

beragama Konghucu ke Katolik), ada yang dari Klenteng ke Gereja kembali ke 

Klenteng (dari  umat Klenteng Tri Dharma yang beragama Konghucu) lalu pindah ke 

Katolik kemudian kembali lagi menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan beragama 

Konghucu. Namun sebenarnya, kalau dirunut dari para leluhurnya, mereka (etnis 

Tionghoa) itu berasal dari agama yang sama, yakni agama tradisi leluhur mereka, 

Konghucu, Budha, dan Tao sebagai agama asal leluhur mereka. Namun karena 

tekanan politik maupun kepentingan tertentu, kemudian mereka berpindah agama”. 

(Wawancara, 02 Desember 2016). 

 

ZL, seorang informan, Ia sangat mengidolakan Kong Co Kwan Kong yang diyakini 

mempunyai aura yang tidak sembarangan di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, bisa 

memberikan petunjuk, bimbingan, dan solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi. 

ZL mengatakan: 

 

 ”Kalau kita berniat sembahyang kepada Kong Co, pasti dikabulkan. Contohnya: 
pada waktu aku sekolah SMA dulu, aku sering meminta petunjuk kepada Kong Co 
Kwan Kong agar bisa mendapatkan lulusan terbaik, ternyata terkabul keinginanku. 



Belajar dan terus sembahyang kepada Kong Co. Hasilnya, aku meraih lulusan terbaik 
di sekolahku pada waktu itu. Aku akhirnya kembali menjadi umat Klenteng Tri 
Dharma Kwan Sing Bio. Aku berkeyakinan menjadi umat Klenteng Tri Dharma 
dengan menyakini Konghucu sebagai agamaku lebih membuatku merasa nyaman. 
Keluargaku moderat, agama adalah hal biasa, tidak boleh saling memaksa karena Ia 
sangat bersifat privatif. Ia hak pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Ia 
merupakan hak azasi manusia yang termasuk paling mendasar. Aku paling gak suka 
apabila persoalan keyakinan agama diintervensi oleh siapapun. Yang kupedomani 
adalah anjuran keluargaku yang selalu menganjurkan agar aku mengikuti jejak para 
leluhur keluarga kami” (Wawanvara, 21 Nopember 2016) 

 
Dengan melihat keterangan tersebut di atas, disadari bahwa konversi agama adalah 

bagian dari budaya dan tradisi manusia. Oleh karena itu, Hendropuspito (1993:111) 

mengatakan bahwa agama tak bisa dipisahkan dari budaya dan tradisi dari para leluhur 

terdahulunya. Budaya dan tradisi mempengaruhi perilaku emosional seseorang. Emosional 

tersebut termasuk terkait dengan budaya dan tradisi beragama yang dipengaruhi oleh 

beberapa hal, seperti: adanya pengakuan bahwa kekuatan gaib menguasai atau mempengaruhi 

kehidupan manusia, keselamatan hidup manusia tergantung pada adanya hubungan baik 

antara manusia terhadap kekuatan gaib tersebut, sikap emosional terhadap kekuatan gaib 

seperti sikap takut, hormat, cinta, penuh harap, pasrah, dan lain-lain. Dalam konteks 

Ishomuddin (1996:29), disebutkan bahwa tingkah laku beragama terjadi karena pengaruh 

kekuatan Ilahi, maka sebagai refleksi kekuatan tersebut dapat diamati dalam perilaku atau 

tindakan amalan beragamanya, seperti misalnya: sholat, doa, puasa, suka menolong, tidak 

korupsi, dan lain-lain sebagai buah (refleksi) kesadaran beragama.  

Memang, budaya dan tradisi tidak bisa disalahkan begitu saja, karena persoalan ini 

berkaitan dengan ikatan emosional tradisi yang bersifat alamiah (keturunan) yang tak mudah 

untuk digeser. Bahkan bisa menjadi tidak rasional lagi bagi orang-orang tertentu yang 

menmutuskan suatu tindakan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan (tradisi), karena begitu 

kuatnya pengaruh budaya dan tradisi yang berlaku di dalam keluarganya menghegemoni 

(menguasai) perilaku atau tindakan sosial tersebut. Jadi budaya dan tradisi jelas sangat 

mewarnai tingkah laku manusia. Sampai hukum pada masyarakat tertentu pun dilandasi oleh 



budaya dan tradisi, seperti pada masyarakat Minang berlaku ‘hukum adat’ dengan 

menegaskan bahwa ‘syara’ bersendikan ‘adat’. Dalam kaidah fikih (Islam) pun ditegaskan 

bahwa adat menjadi landasan hukum (al adat muhkamah). Cabang kaidah itu antara lain,” 

Sesuatu yang telah menjadi tradisi sama halnya dengan sesuatu yang menjadi syarat”. 

Seorang penulis fikih mengatakan, “Tradisi diakui oleh syariat, karena kerap kali dijadikan 

rujukan hukum”. Selanjutnya, Qardhawi (1996:25) menegaskan bahwa adat atau tradisi 

sangatlah kuat mempengaruhi masyarakat, bahkan bisa meningkat menjadi hukum 

kesepakatan bersama masyarakat yang menyepakatinya untuk dijalankan bersama.  

Dengan keterangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa tindakan sosial konversi 

agama tidak bisa dipisahkan oleh kebiasaan-kebiasaan (tradisi) sebagai budaya yang berlaku 

di dalam masyarakatnya. Hegemoni budaya dan tradisi yang sangat kuat ikut menentukan 

generasi berikutnya di dalam mengambil tindakan, termasuk dalam tindakan sosial konversi 

agama mereka. Tidak terkecuali bagi umat Klenteng Tri Dharma. Klenteng merupakan bagian 

dari ruh kehidupannya, penyemangat hidupnya, bagian dari kultur atau budaya mereka yang 

sangat urgen. Di Klenteng mereka melakukan sembahyangan meminta kepada Kong Co agar 

mengabulkan permohonannya, agar dikeluarkan dari segala persoalan kehidupannya yang 

sangat pelik, dikabulkan permohanannya, hajat-hajatnya. Klenteng bagi mereka memiliki 

nilai yang sangat sakral, menghayati nilai-nilai keluhuran seperti sifat kesatria, kejujuran, 

kebersamaan, dan pemberi perlindungan, kerejekian, dan lain-lain keluhuran yang menyatu 

dalam ritual sembahyangannya.  

Namun, juga tidak bisa dinafikkan bahwa sebenarnya terlepas dari rasional atau tidak 

rasional dari sebuah tindakan, yang lebih penting harus dipahami bahwa dalam menentukan 

tindakan yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai sosial dan tata kelakuan (mores) sebagai 

norma pengikat di dalam bertindak harusnya menjadi acuan (instrumen) tindakan sosial, di 

mana Mac Iver dan H. Page menyebutnya sebagai tata kelakuan. Tata kelakuan yang  



dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat yang diterima sebagai 

norma-norma pengatur dalam masyarakat itu. Tata kelakuan merupakan pencerminan dari 

sifat-sifat yang hidup dalam kelompok manusia sebagai alat pengawas, alat pemaksa, alat 

untuk melarang sesuatu terhadap anggota-anggotanya supaya menyesuaikan perbuatan-

perbuatan dengan tata kelakuan tersebut.  

Merujuk bahwa tindakan tersebut diarahkan pada tujuan tertentu, serta didasarkan 

kepada perhitungan untung rugi berdasarkan kepentingan, maka sebenarnya tindakan afektual 

dan tradisional juga memiliki rasionalitas tertentu, walaupun dikatakan bahwa yang lebih 

rasional hanya tindakan rasional instrumental (zweckrational) dan tindakan rasional nilai 

(wertrational). Namun demikian, berpedoman pada Weber yang mengembangkan metode 

verstehen, maka semua kategori tindakan sosial tersebut di atas menjadi cermatan seksama 

dalam mengalisis tindakan sosial konversi agama yang terjadi di Klenteng Tri Dharma Kwan 

Sing Bio. Hal ini merujuk pada pendapat Jones (2009:114) yang menyatakan bahwa subyek 

dan obyek sosiologi adalah manusia, mengapresiasi lingkungan di mana mereka berada, 

memperhatikan harapan dan  tujuan di mana warga masyarakat yang bersangkutan berada 

dan oleh sebab itu berupaya memahami tindakan mereka.   

Dengan melihat uraian tersebut di atas, dapat digaris-bawahi bahwa budaya dan 

tradisi  mempengaruhi masyarakatnya, bahkan bisa menjadi hukum yang tidak tertulis bagi 

masyarakatnya. Demikian pula kiranya di kalangan etnis Tionghoa, budaya dan tradisi juga 

ikut menentukan perilaku di dalam masyarakatnya, termasuk dalam tindakan sosial konversi 

agamanya yang terkadang dianggap sebagai hal yang biasa saja (wajar). Peneliti beranggapan 

bahwa tanpa bermaksud apriori, memang relatif kebanyakan orang-orang Tionghoa 

menganggap persoalan konversi agama adalah persoalan biasa saja, seperti ’gado-gado’. 

Pindah ’menjajal’ berbagai agama dipandang sebagai ’hal yang biasa’, bersifat privatif dan 

personalistik, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh lalu orang lain mencampurinya, 



terlepas dari menguntungkan atau tidak menguntungkan dalam melakukan tindakan sosial 

konversi agama. Perilaku semacam itu, tidak bisa dipisahkan dengan kuatnya pengaruh 

budaya dan tradisi etnis Tionghoa (Cina).  Kalau dipandang rugi, maka Ia tak akan mau alias 

cepat kabur dari tindakan bodoh itu. Perilaku semacam itu tidak menutup kemungkinan juga 

terbawa di dalam perilaku konversi agamanya, walaupun tidak harus menggeneralisasi 

kecenderungan perilaku konversi agama tersebut. Fenomena itu, didapatkan ketika peneliti 

mewawancarai seorang informan yang meminta inisial namanya dirahasiakan karena 

dipandang sangat sensitif menyangkut nama baik orang lain, mengatakan:  

”Dulu, ketika suksesi kepemimpinan di Klenteng Tri Dharma salah satu daerah,  
juga pernah ada seorang Tionghoa. Dia telah menikah dengan orang Jawa dan 
mengikuti agama istrinya Islam. Ketika terjadi seleksi pemilihan, dia menunjukkan 
KTP agama umat Klenteng, dan dia bisa menjadi kandidat yang dicalonkan, namun 
ternyata kalah  dalam pemilihan, e sekarang dia tiba-tiba kembali ke agama istrinya 
lagi, menjadi seorang Muslim”. (Wawancara, 23 Nopember 2016) 
 

Melihat fenomena tersebut di atas, dapat digarisbawahi, tanpa bermaksud apriori, 

memang relatif kebanyakan orang-orang Tionghoa pada umumnya menganggap persoalan 

konversi agama itu hal yang biasa, hal yang wajar, dan tak perlu dibesar-besarkan apalagi 

diusik. Tak boleh orang lain mengintervensi, terlepas dari menguntungkan atau tidak. 

Demikian pula perilaku itu bisa saja ditunjukkan bagi  dalam melakukan tindakan sosial 

konversi agama. Perilaku semacam itu, tak bisa dipisahkan dengan budaya dan tradisi 

Tionghoa (Cina) sendiri. Kalau kita pernah membaca buku strategi perang Cina (Sun Tzu), 

maka betapa lihainya digambarkan leluhur mereka mahir memainkan genderang strategi 

peperangan. Kemudian,  dalam situasi biasa tentu strategi ’Sun Tzu’ itu bisa saja secara sadar 

atau tidak sadar, diterapkan dalam perilaku sosialnya, baik dalam aspek ekonomi, politik, 

maupun pergaulan sosial, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam tindakan sosial 

konversi agamanya. Orang Tionghoa, tak bisa dipungkiri, dalam mengambil keputusan 

apapun, cenderung selalu mempertimbangkan nilai untung dan ruginya. Kalau dipandang 



rugi, maka dia tak segan meninggalkannya alias cepat kabur, tetapi tentu tidak elok bila 

menggeneralisirnya begitu saja. CP, seorang informan mengatakan: 

”Konversi agama adalah hal yang biasa, tergantung pribadinya masing-masing. 
Keluarga saya juga agamanya bermacam-macam, ada yang Islam, Konghucu, Budha, 
Kristen, Katolik, gak ada masalah, artinya hubungan keluarga masih terjaga dengan 
baik. Kalau Natal ya natalan, yang penting prinsipnya saling menghargai”. 
(Wawancara, 06 Desember 2016) 

           AM, seorang informan, dari keluarga Tionghoa,juga menegaskan:  

”Soal konversi agama adalah hal biasa. Pindah agama adalah hal yang lumrah, 
tidak perlu diributin, tidak menganggu hubungan dan keharmonisan keluarga. 
Keluarga saya agamanya bermacam-macam, ada yang Islam, ada yang Katolik, 
Budha, semuanya rukun. Hanya ada memang sedikit gesekan antara Papa saya 
(Hermani, yang beragama Katolik) dengan adiknya Papa (Sriatun, yang beragama  
Islam), di mana adik Papa menganggap persoalan agama sangat serius, persoalan 
keyakinan, karena tidak saja bisa menyelamatkan di dunia saja, tetapi juga  
menyelamatkan di akherat kelak. Adik Papa ingin mengajak Papa masuk Islam, 
agar memperoleh keselamatan di akherat nantinya, tetapi Papa menanggapinya 
nyantai aja, Papa tidak begitu menghiraukan ajakan Sang adik, sehingga adik Papa 
menjadi kesal. Jadi menurutku, persoalan pindah agama itu hal yang lumrah, bukan 
hal yang luar biasa. Yang gak biasa itu adalah menyindir-nyindir agama lain, itu 
yang menjadi serius, karena itu berarti rasis. (Wawancara, 06 Desember 2016). 

Kemudian DT, informan, keluarga Tionghoa, beragama Kristen Protestan,  

memberikan tanggapannya menanggapi soal konversi agama ini dengan mengatakan: 

”Konversi agama itu hal yang biasa, karena semua agama itu esensinya sama 
dalam arti bahwa semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan. Tuhannya cuma 
satu, cuma cara menyembahnya beda. Jadi semua agama harus dicoba dan 
dipelajari. Gak usah fanatik-fanatikan, karena Tuhan memberikan petunjuk lewat 
jalan mana aja yang kita gak tahu, kita gak ngerti. Dengan Kong Co, kita tetap minta 
petunjuk, tetapi keyakinan kita tetap pada Tuhan, Tuhan ku adalah Tuhan Yesus. 
Orang memilih atau pindah agama itu hak dia, karena itu adalah hak azasi manusia, 
dan hak azasi manusia sendiri telah menjamin hak-hak keyakinan beragamanya. Jadi 
kalau kita melarang orang  pindah agama, itu berarti menyalahi hak-hak 
pribadinya”. (Wawancara, 06 Desember 2016). 

Pendapat lain mengatakan bahwa tindakan sosial konversi agama juga ditentukan oleh 

tempat di mana anak-anak dari kalangan umat  Klenteng Tri Dharma bersekolah. Kondisi 

pendidikan ikut menentukan tindakan sosial konversi agama. Kebiasaan dari kalangan umat 

Klenteng Tri Dharma  yang nota bene lebih banyak menyekolahkan anal-anaknya di sekolah 

dalam naungan lembaga pendidikan Katolik/Kristen tidak menutup kemungkinan mempunyai 



tujuan keagamaan pula. Di sisi lain, fasilitas yang sangat memadai dan mumpuni di lembaga 

pendidikan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan etnis Tionghoa 

menyekolahkan anak-anaknya di sana. ZL, seorang informan mengatakan:  

“Kalau di Katolik itu, enaknya banyak warga kami (etnis Tionghoa) berada di 
sana, sehingga tidak merasa asing karena bertemu, berkumpul, dan bersosialisasi 
dengan sesama etnis Tionghoa, lebih merasa nyaman, sehingga lebih krasan berada 
di sana. Di samping itu, lembaga pendidikan Katolik kan yayasannya kuat, jadi 
fasilitasnya lebih memadai. Contohnya: sekolahan Katolik itu lebih maju dan 
berkualitas karena hampir semua difasilitasi dengan sangat memadai”. (Wawancara, 
21 Nopember  2016) 

 Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa subyek penelitian dan informan, 

maka dapat dipahami bahwa esensi dari tindakan sosial konversi agama, terjadi karena 

sejatinya manusia adalah makhluk yang sangat lemah, tidak berdaya, sehingga Ia mudah 

sekali secara emosional terikat situasi dan kondisi yang ada, seperti misalnya, latar belakang 

atau tradisi keluarganya.  



  Memang manusia sebenarnya makhluk yang sangat tidak berdaya, bukan apa-apa dan 

bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan kekuatan yang Maha Dahsyat yaitu Sang 

Pencipta, sehingga diambillah suatu usaha supra rasional melibatkan kekuatan di luar dirinya 

yang dianggap mempunyai kekuatan super dahsyat (bisa berupa roh halus atau Thian) yang 

secara tradisi melekat di kalangan etnis Tionghoa. Dengan kondisi manusia yang tak berdaya 

tersebut, maka sandaran terpenting dalam mengatasi persoalan yang membelitnya adalah 

perilaku budaya dan tradisi para leluhurnya, termasuk dalam mengambil tindakan sosial 

konversi agama sebagai salah satu perilaku beragamanya atau pencarian agamanya. Clifford 

Geertz dalam Emphasizing Interpretation From The Interpretation of Cultures (1973) (dalam 

Liliweri, 2002:46) beramsumsi bahwa budaya sebagai cermin bagi manusia (mirror for man,) 

yang mengandung makna: (a). Keseluruhan pandangan hidup dari manusia., (b). Sebuah 

warisan sosial yang dimiliki oleh individu dari kelompoknya., (c). Cara berpikir, perasaan, 

dan mempercayai., (d). Abstraksi dari perilaku., (e). Sebuah gudang pusat pembelajaran., (f). 

Orientasi untuk mengatasi pelbagai masalah yang berulang-ulang., (g). Peta perilaku, matriks 

perilaku, dan saringan perilaku. (dalam Liliweri, 2002:46). Sehingga, dapat dimengerti bahwa 

seluruh tindakan manusia tidak terlepas dari faktor-fator kebudayaan seperti yang ditegaskan 

oleh Clifford Geertz.  

 Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat digarisbawahi bahwa tindakan emosional 

dan tradisi relatif sering terjadi dalam tindakan sosial konversi agama sebagaimana yang 

terjadi dalam penelitian konversi agama yang dilakukan oleh peneliti di kalangan umat 

Klenteng Tri Dharma. Tindakan emosional dapat timbul dari kondisi emosional individu pada 

saat tertentu. Contohnya HR ketika kembali menjadi umat  Klenteng Tri  Dharma, betapa Ia 

sangat emosional  ketika kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan beragama Tao. 

Demikian pula MJ, 



ketika awal-awal Ia memperoleh petunjuk dari mimpinya, betapa rasionalitas nalarnya kurang 

berjalan dalam melakukan tindakan, sehingga ditinggalkan istri. Jadi, tindakan emosional 

(afektual) dan tradisi selalu melekat di dalam orang melakukan konversi agama.Tindakan 

tradisional misalnya, tindakan ini mewarnai orang melakukan tindakan sosial konversi agama 

yang didasarkan pada kebiasaan (adat) yang sudah mendarah daging. Orang-orang bertindak 

dengan cara tertentu karena kebiasaan yang sudah menjadi tradisi. Mereka kurang 

mempunyai rasionalisasi yang baik dalam melakukan tindakan.ZL, informan, yang memiliki 

KTP Katolik, tetapi masih sering menjalankan ritual sembahyangan di Klenteng Tri Dharma. 

ZL mengatakan bahwa Ia mengikuti kebiasaan para leluhurnya menjadi umat Klenteng Tri 

Dharma, dulu pindah ke Katolik karena juga mengikuti Papa Mamanya. Kecenderungan di 

dalam tindakan sosial konversi agama seperti tersebut di atas dalam tindakan sosial konversi 

agama di kalangan umat Klenteng Tri Dharma  adalah hal yang sangat lumrah atau biasa. 

Faktor tradisi dan budaya keluarga masih sangat dipatuhi oleh para anggota keluarga di 

kalangan umat  Klenteng Tri Dharma yang notabene orang-orang Tionghoa. 

 Dari ke empat kategori tindakan sosial Max Weber dalam tindakan sosial konversi 

agama tersebut di atas, diketahui bahwa  tindakan sosial emosional dan tradisional relatif 

cukup ‘mewarnai’ terjadi dalam tindakan sosial konversi agama pada beberapa etnis 

Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma. Dengan demikian, teori tindakan sosial (social action 

theory) Weber dengan the degree of rationality-nya, masih relevan digunakan untuk 

menganalisis atau menjelaskan tipe-tipe atau kategori tindakan sosial konversi agama tersebut 

di atas. Walaupun dalam praktiknya, lebih banyak tindakan yang dilakukan hanya 

berdasarkan tindakan emosional  (affectual action) dan tindakan tradisional (traditional 

action). 



D. Tindakan Sosial Konversi Agama Berdasarkan Nilai: Tekad Tidak Kembali Ke 

Klenteng   

Persoalan memilih agama atau dengan kata lain konversi agama adalah persoalan 

pilihan hati. Hati yang cerdas adalah hati yang yang selalu mendapat bimbingan hidayah 

Allah. Bimbingan hidayah Allah inilah yang membuat seseorang memiliki kecerdasan 

ruhaniah. Seseorang, karena kecerdasan ruhaniahnya akan mudah menerima kebenaran dari 

Allah tanpa memperdebatkanNya, tetapi menyakiniNya. Keyakinan inilah yang 

mengantarkan manusia ke jalan memperoleh hidayah Allah swt. Kecerdasan ruhaniah ini 

membuahkan rasa cinta yang sangat mendalam kepada Allah (mahabbah lillah), sehingga 

seluruh tindakannya  dibimbing oleh ilmu Ilahiah (ilm Alladunni) yang  mengantarkan kepada 

ma’rifatullah. Sedangkan kecerdasan lainnya lebih bersifat pada kemampuannya untuk 

mengolah segala hal yang berkaitan dengan bentuk lahiriah (duniawi). Maka dapat dikatakan 

bahwa setiap niat yang terlepas dari nilai-nilai kebenaran Ilahiah, merupakan kecerdasan 

duniawiah yang sifatnya fana (temporer), sedangkan kecerdasan ruhaniah qalbiyah bersifat  

autentik, universal, dan abadi. Dia (kecerdasan ruhaniah) merupakan bagian inti dari 

kecerdasan spiritual dan nilai-nilai agama, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.  

 
Kecerdasan Ruhaniah 

Tabel 8: Sumber Kecerdasan Ruhaniah 

Ajaran agama Islam sebenarnya mempergunakan kecerdasan spiritual untuk 

melakukan eksplorasi kebenaran Ilahi, tetapi kata kuncinya tetap berawal dan berakhir 

kepada tauhid (peng-Esa-an Allah), sebagaimana firman Allah: “(Yaitu) orang-orang yang 

mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan 

tentang penciptaan langit dan bumi....”(QS. Ali Imron:191). Maka tugas kita adalah mengisi 



potensi spiritual dengan nilai-nilai agama agar melahirkan kecerdasan ruhaniah  untuk 

mengikuti (mentaati) petunjuk (hidayah) dari Allah swt. Inilah kira-kira yang dilakukan oleh 

MJ dalam memahami arti kehidupan sejati yang melahirkan kecerdasan ruhanianya, sehingga 

tergerak hatinya untuk melakukan tindakan konversi masuk ke agama Islam secara kaffah 

(total) menjadi Mu’allaf.  Ia menyadari resiko yang  akan  dihadapi setelah dirinya menjadi 

Mu’allaf tidaklah kecil. Namun ia tetap tidak bergeming dengan segala peristiwa pahit yang 

dialaminya setelah  melakukan tindakan konversi agama sebagai Mu’allaf, seperti, 

ditinggalkan istri tercintanya, sehingga rumah tangga yang dibangunnya berantakan.   

Manusia di dalam hidupnya tentu memiliki suatu harapan (ekspektasi) sebagaimana 

lazimnya diinginkan oleh relatif banyak orang. Harapan itu adalah kebaikan atau kebahagiaan. 

Dalam meraih kebahagiaan itu manusia menempuh berbagai usaha. Usaha non religius, 

dilakukan selama ia masih sanggup merebut kebahagiaan itu dengan kekuatan manusiawinya 

sendiri. Namun ketika, usaha itu tak mampu lagi dilakukan melalui jalur tersebut, dengan 

kata lain tak mampu lagi melakukan usaha secara radikal dan total, maka manusia 

menjalankan usaha religius, artinya bukan lagi menggunakan kekuatan sendiri, tetapi ‘tenaga 

lain’ yang dipercaya berada di dunia lain yang tak dapat dijangkau oleh pancainderanya, 

namun dirasakan bisa membantunya. Inilah yang disebut agama, mencari agama dalam arti 

luas, dalam arti mencari kekuatan yang maha dahsyat di luar dirinya. Dalam usaha mencari 

suatu kondisi yang lebih baik itulah, manusia memiliki nilai-nilai yang melekat dalam 

dirinya. Ahmadi (1991:57) menjelaskan bahwa nilai-nilai yang melekat di dalam individu 

biasanya memberikan pedoman tata kelakuan. Tata kelakuan itu memilik prinsip: (1). Batas-

batas pada kelakuan individu., (2). Identifikasi individu dengan kelompoknya., (3). Menjaga 

solidaritas antar anggota-anggota masyarakat. R.A. Wila Huki (dalam Syani, 2002:50) 

menyebutkan ada sebelas ciri nilai-nilai sosial: (1). Nilai tercipta secara sosial bukan secara 

biologis atau bawaan sejak lahir., (2). Nilai sosial ditularkan di antara anggota atau kelompok 



masyarakat., (3). Nilai dicapai melalui proses belajar, bukan bawaan lahir., (4). Nilai 

memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

sosial. Nilai yang diterima menjadi dasar bagi tindakan (tingkah laku) manusia baik secara 

pribadi maupun kelompok dalam masyarakat., (5). Nilai merupakan konsensus sosial dalam 

masyarakat., (6). Nilai cenderung berkaitan satu dengan lainnya secara komunal untuk 

membentuk pola dan sistem di dalam masyarakat., (7). Sistem nilai bervariasi antara 

kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya sesuai dengan harga relatif yang diperlihatkan 

oleh setiap kebudayaan terhadap pola-pola aktivitas dan tujuannya., (8). Sistem nilai saling 

menyempurnakan dan mengisi., (9). Nilai memberikan efek yang berbeda terhadap orang per 

orang dan masyarakat sebagai keseluruhan., (10). Nilai-nilai juga melibatkan emosi., (11). 

Nilai dapat mempengaruhi pengembangan privasi masyarakat secara positif maupun negatif.  

Dengan melihat ciri-ciri nilai di dalam individu, maka nilai dan tata kelakuan (mores)  

menjadi rujukan bertindak (bertingkah-laku). Nilai juga melambangkan harapan-harapan 

(ekspektasi) manusia dalam masyarakat. Nilai yang dipatuhi bisa memulyakan pelakunya 

berinteraksi di dalam masyarakat, karena nilai yang diakui bersama sebagai hasil konsensus 

erat kaitannya dengan pandangan terhadap harapan kesejahteraan bersama masyarakat. Syani 

(2002:23) mengatakan bahwa dalam hidup bermasyarakat, nilai yang menjadi ketetapan 

umum merupakan alternatif yang cenderung dianggap lebih menguntungkan, daripada 

seseorang menjadi keliru lantaran memutuskan tindakannya sendiri atas dasar keyakinannya 

sendiri tanpa mempertimbangkan nilai yang berlaku di dalam masysrakat. Jadi, dapat 

digarisbawahi bahwa nilai merupakan kearifan yang ada di dalam individu atau masyarakat 

yang bersumber dari ajaran luhur baik dari ajaran agama, filosofi keluhuran, maupun adat dan 

budaya. Dari ajaran agama misalnya, Umar ibnul Khotob (dalam Abdillah, 2007:32) 

memberikan pesan kearifan: 

“Barang siapa meninggalkan perbuatan banyak bicara akan dianugerahi hikmah. 

Barang siapa menjaga pandangan akan dianugerahi kekhusyukan hati. Barang siapa 



menekan nafsu makan akan dianugerahi kelezatan dalam ibadah. Barang siapa 

meninggalkan tertawa akan dianugerahi kehebatan. Barang siapa meninggalkan 

canda dunia akan dianugerahi kewibawaan. Barang siapa meninggalkan cinta dunia 

akan akan dianugerahi cinta kepada kampung akherat. Barang siapa meninggalkan 

kesibukan untuk mencari keburukan orang lain akan dibukakan kekurangan dalam 

dirinya. Barang siapa meninggalkan mencari kesalahan karena Allah, akan terbebas 

dari sifat munafik”. 

 

Nilai ajaran keluhuran dan keselamatan, pernah suatu hari Mu’adz Bin Jabbal 

bertanya kepada Rasulullah,”Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan 

firman Allah yang berbunyi, Pada hari tatkala sangkakala ditiup, berkumpullah kalian 

dengan berbondong-bondong” (QS. An Naba’(78):18). Mendengar  perkataan Mu’adz, Nabi 

Muhammad saw. langsung menangis hingga janggutnya basah. Kemudian Nabi saw. 

bersabda, “Wahai, Mu’adz, sesungguhnya kamu telah menanyakan suatu perkara yang 

sangat besar kepadaku. Ketahuilah, ya Mu’adz, bahwa pada hari kiamat nanti, umat ini akan 

dikelompokkan menjadi dua belas barisan” (dalam Abdillah, 2007:81-86): 

1. Kelompok pertama adalah manusia yang digiring dari kuburnya dengan kondisi 
tidak mempunyai tangan dan kaki, kemudian datang seruan kepada mereka, “Ini 
adalah orang-orang yang senang menyakiti tetangganya. Maka beginilah balasan 
bagi mereka, dan tempat tinggal mereka adalah neraka!”. Allah 
berfirman,....”Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang 
jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu....(QS. An Nisa’(4):36). 

2. Kelompok ke dua adalah manusia yang digiring dari kuburnya masing-masing 
dengan kondisi menyerupai babi hutan. Kemudian penyeru yang berada di sisi 
Rabb yang Maha Rahman berseru,”Mereka adalah orang-orang yang senang 
meremehkan sholat. Ini adalah balasan bagi mereka dan tempat tinggalnya adalah 
neraka!”. Allah berfirman, “Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, 
(yaitu) orang-orang yang lalai dari sholatnya” (QS. Al Ma’un (107):4-5).   

3. Kelompok ke tiga adalah manusia yang digiring dari kuburnya masing-masing 
dengan keadaan perut membesar seperti gunung. Meraka berjalan mengangkang 
sambil menyeret perutnya yang besar bagaikan seekor keledai. Di dalam perutnya 
dipenuhi binatang dari jenis ular berbisa dan binatang buas lainnya. Lalu Penyeru 
dari sisi Rabb yang Maha Rahman menyampaikan seruannya kepada mereka, 
”Mereka adalah kelompok orang yang tidak mau membayar zakat. Beginilah 
balasan bagi mereka dan tempat tinggalnya berada dalam neraka!”. Allah 
berfirman,..... “Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa 
mereka akan mendapatkannya) siksaan yang pedih.” (QS. At Taubah (9):34). 

4. Kelompok ke empat adalah manusia yang digiring dari kuburnya dengan keadaan 
mulut keluar darah dan berbau busuk. Penyeru dari sisi Rabb yang Maha Rahman 



pun berseru,”Ini adalah kelompok orang yang senang berdusta saat melakukan 
jual beli. Beginilah balasannya dan tempat tinggal mereka adalah neraka!”. Allah 
berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya (dengan) Allah 
dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak 
mendapat bagian (pahala) di akherat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan 
mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) 
akan menyucikan mereka”. (QS. Ali Imron (3):77). 

5. Kelompok ke lima adalah manusia yang digiring dari kuburnya dengan berjalan 
terseok-seok, bagaikan debu yang diterpa angin. Pada diri mereka, keluar bau 
yang anyir dari bangkai yang telah lama membusuk. Lalu datanglah Penyeru dari 
sisi Rabb yang Maha Rahman, “Mereka adalah kelompok orang yang senang 
berbuat durhaka dan menyembunyikannya dihadapan manusia karena takut 
diketahui, akan tetapi mereka sama sekali tidak takut terhadap Allah yang selalu 
mengawasinya. Beginilah balasan dan tempat tinggal mereka adalah neraka!”. 
Allah berfirman,”Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak 
bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka...”(QS. An Nisa’(4):108). 

6. Kelompok ke enam adalah manusia yang digiring dari kuburnya dengan kondisi 
terputus tenggorokan dan tengkuknya. Kemudian terdengar Penyeru dari sisi 
Rabb yang Maha Rahman, “Beginilah orang yang senang memberikan kesaksian 
palsu. Mereka tetap dalam keadaan demikian sampai datang keputusan Allah 
kepadanya. Tempat tinggal mereka adalah di neraka”. 

7. Kelompok ke tujuh adalah manusia yang digiring dari kuburnya dengan mulut 
yang terus mengalirkan darah dan nanah. Mereka dikumpulkan dalam keadaan 
tak berlidah. Setelah itu, terdengar Penyeru dari sisi Rabb yang Maha Rahman 
seraya berkata,”Mereka adalah kelompok orang yang enggan memberikan 
kesaksian yang benar. Beginilah balasan yang mereka terima dan mereka tinggal 
di neraka!”. Allah berfirman,... “Dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan  persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, 
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang mereka kerjakan”. (QS. Al Baqarah (2):283). 

8. Kelompok ke delapan adalah manusia yang digiring dari kuburnya dengan 
keadaan kaki dan tangan terbalik. Kemudian Penyeru dari sisi Rabb yang Maha 
Rahman berkata,”Ini adalah kelompok orang yang senang berzina. Begini balasan 
yang mereka terima dan tempat tinggalnya adalah di neraka!”. Allah berfirman, 
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.(QS. Al Isro’ (17):32). 

9. Kelompok ke sembilan adalah manusia yang digiring dari kuburnya dengan 
wajah menghitam, matanya berwarna biru, dan di dalam perutnya penuh berisi 
api dari neraka. Lalu datanglah Penyeru dari sisi Rabb yang Maha Rahman seraya 
berkata, ”Mereka adalah kelompok orang yang senang memakan harta anak yatim 
dengan cara yang batil”. Allah berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang 
memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api 
sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala 
(neraka)”. (QS. An Nisa’(4):10). 

10. Kelompok ke sepuluh adalah manusia yang digiring dari kuburnya dengan 
keadaan tubuh yang dipenuhi dengan penyakit kudis dan lepra. Kemudian 
terdengar Penyeru dari sisi Rabb yang Maha Rahman, ”Beginilah keadaan orang 
yang senang mendurhakai kedua orang tuanya!”. Allah berfirman, ”Dan berbuat 
baiklah kepada dua orang ibu bapak...”. (QS. An Nisa’ (4):36). 



11. Kelompok ke sebelas adalah manusia yang digiring dari kuburnya dengan mata 
dan hati dalam keadaan buta. Mereka mempunyai guru seperti tanduk lembu 
jantan. Bibir-bibirnya menggantung sampai bagian dada, sedang lidah-lidah 
mereka menjuntai hingga ke perut bahkan ada yang menutupi pahanya. Perut-
perut mereka mengeluarkan kotoran yang mempunyai bau sangat busuk. 
Kemudian datanglah Penyeru dari sisi Rabb yang “Maha Rahman sambil berkata, 
”Beginilah keadaan orang yang senang meminum minuman yang memabukkan!”. 
Allah berfirman, “Sesungguhnya khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) 
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan yang keji termasuk 
perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan”. (QS. Al Maidah (5):90).   

12. Kelompok ke duabelas adalah manusia yang digiring dari kuburnya dengan 
keadaan bersuka cita. Dari wajah-wajah mereka terpancar kegembiraan, bagaikan 
bulan yang sedang purnama. Mereka melewati jembatan shirat sangat cepat, 
bagaikan petir menyambar. Lalu terdengar Penyeru dari sisi Rabb yang Maha 
Rahman, ”Mereka adalah kelompok orang yang beriman dan suka mengerjakan 
amal-amal shalih!”. Allah berfirman, “Sesungguhnya orang-orang ysng 
mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka meneguhkan pendirian 
mereka, maka malaekat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): 
“Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan 
bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah 
kepadamu”. (QS. Al Fushshilat (4):30).  

 Nilai-nilai ajaran agama (Islam) itulah yang membuat tekad beberapa umat Klenteng 

Tri Dharma yang mengkonversikan dirinya ke agama Islam, tidak mau kembali ke Klenteng 

Tri Dharma. Dalam pandangan mereka (Mu’allaf), betapa mereka merasakan kebodohan 

yang sangat memalukan. meraka tidak mau kembali menjadi kufur atau menjadi jahiliyyah 

modern. Mereka merasa telah memperoleh petunjuk (hidayah) dari Allah swt. Dan tidak mau 

lagi menjadi kufur kepada Allah. Satu perbuatan yang sangat hina dan memalukan 

dirasakannya ketika mereka belum memperoleh petunjuk. SY, dalam kaitan hal tersebut, 

mengatakan: 

“Saya pernah membaca risalah Rasulullah saw. Betapa di jaman jahiliyyah 
sebelum Islam datang, kaum kafirin musyrikin quraisy betapa mata hatinya telah 
tertutup. Bayangkan, mereka bertuhan kepada benda. Di jaman jahiliyyah masa lalu 
itu, orang bersyukur bukan kepada Allah, tetapi kepada benda. Jadi kalau dia beroleh 
nikmat, apalagi patungnya gak dia bawa, maka makanan atau roti yang dibawanya 
dibuatlah patung patung yang menyerupai patung yang disembahnya. Setelah roti itu 
disembah, maka dimakanlah. Betapa bodohnya mata hati mereka. Sangat memalukan. 
Makanya, saya telah bersyukur telah memperoleh hidayah Islam yang tetap 
menyinari hidup saya sampai di akhir hayat nanti. Makanya, saya tidak mau lagi 
kembali ke Klenteng menyembah patung”.  (wawancara, 08 Nopember  2016).  

 



Dengan keterangan tersebut di atas, yang unik dari temuan hasil penelitian ini adalah 

makna betapa kebodohan hati telah menjerumuskan hidup manusia. Sehingga dengan 

datangnya Islam, sebagai rahmatal lil alamin, sehingga bagi umat Klenteng Tri Dharma yang 

telah beroleh nikmat Islam sebagai Mu’allaf mereka menyatakan secara sadar tidak kembali 

lagi ke Klenteng, putus total secara ritual dengan Klenteng. Ia ingin memeluk Islam secara 

‘kaffah’ disebabkan masalah aqidah keyakinan Islam yang telah mencerahkan hidup mereka. 

Dengan menjadi Mu’allaf, mereka dapat membimbing dan memberikan pedoman tata 

kelakuan menuju keselamatan dan menjadi instrumen bagi  perilakunya dalam kehidupan 

sehari-hari, terutama bagi orang-orang yang telah menemukan ‘pencerahan hidupnya’ melalui 

tindakan sosial konversi agama masuk kepada agama Islam memahami nilai-nilai Islam 

sebagai aqidah ibadah kepada Sang Khaliqnya. Apabila nilai-nilai ajaran agama (Islam) 

tersebut di atas ditarik ke dalam konteks implikasi tindakan sosial konversi agama, maka 

dapat ditemukan satu makna bagi individu sebagai pribadi yang berkarakter religius (agamis) 

yang terpancar pada amalan-amalan kebaikan baik amalan ibadah ubudiyyah (kepada Allah 

swt) dan amalan muamalah yang bermanfaat bagi orang lain maupun lingkungan sekitarnya. 



  Dalam bahasa agama dikatakan model manusia yang mementingkan amalan ibadah 

ubudiyah tetapi tidak meninggalkan amalan ibadah mu’amalah memperoleh 

julukan‘khoirunnas anfa’uhum linnas’ sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia 

dan alam seisinya. Perilaku atau tindakan religius tersebut tentu yang bermanfaat, seperti: 

kebersamaan, kegotongroyongan, pengabdian sosial di masyarakat sebagai sendi-sendi nilai 

sosial yang dipedomani dan dilaksanakan secara nyata. Implikasi tersebut baik secara 

individual maupun secara sosial ditemui secara riil dalam lapangan kehidupan sehari-hari 

pelaku tindakan sosial konversi agama setelah mereka melakukan tindakan sosial konversi 

agama.  

Dengan nilai-nilai ajaran agama (Islam) yang kuat dan kokoh itulah, bagi beberapa 

pelaku tindakan sosial konversi agama yang memeluk Islam bertekad untuk tidak kembali ke 

Klenteng dengan satu niatan (tekad) agar terbebas dari kesyirikan di mana dinyatakan bahwa 

dosa-dosa syirik tidak akan terampuni sebelum ’taubatan nasuha’ yakni bertaubat yang 

sebenar-benarnya sebelum nafas sampai di kerongkongan. Karena bagaimanapun, dikatakan 

oleh mereka (converts) yang memeluk Islam bahwa perbuatan syirik adalah sebesar-besarnya 

perbuatan maksiat kepada Allah, karena disitulah letak dari esensi ’aqidah’ (keimanan) yang 

sebenar-benarnya. Oleh karena itulah, mereka (converts) tidak mau tersesat lagi dalam 

hidupnya dengan memeluk agama Islam secara ’kaffah’ agar memperoleh ’ridho Allah’ 

sehingga menjadi golongan hamba-hamba yang sholeh dan disayangi oleh Allah, golongan 

hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah dengan ditempatkan di surgaNya Allah dan 

diberikan kedudukan terpuji sebagai penghuni surganya Allah yang bebas menikmati segala 

karunia kenikmatan dari Allah. Aqidah ’gaib’ ini sangat diyakini bagi yang telah 

mengkonversikan dirinya ke agama Islam.  



E. Implikasi Tindakan Sosial Konversi Agama Umat Klenteng Tri Dharma Setelah    

Melakukan Tindakan Sosial Konversi Agama  

Tindakan sosial konversi agama mempunyai implikasi sebagai konsekuensi logis 

secara individual maupun sosial setelah beberapa orang komunitas etnis Tionghoa umat 

Klenteng Tri Dharma melakukan tindakan sosial konversi agama. Implikasi sebagai akibat 

positif dari tindakan sosial konversi agama baik secara individual maupun secara sosial 

tercermin dalam sosok pribadi baik secara kognitif maupun afektif tercermin dalam tindakan 

riil kehidupan sehari-hari beberapa converts (pelaku tindakan sosial konversi agama) yang 

membawa manfaat bagi orang lain maupun lingkungan masyarakatnya.  

Dalam kaitan dengan tindakan sosial konversi agama di Klenteng Tri Dharma Kwan 

Sing Bio, maka dapat disampaikan implikasi baik secara individual maupun secara sosial 

setelah terjadinya tindakan sosial konversi agama, baik yang ke agama Katolik/Kristen 

maupun Islam, masing-masing mencerminkan perilaku individu dan sosialnya setelah 

melakukan tindakan sosial konversi agama. 

1. Makna Secara Individual: 

a) Bagi converts yang kembali ke Klenteng Tri Dharma: Mereka lebih lebih intens  

melakukan  sembahyangan  di altar dalam kepada Kong Co Kwan Kong setelah kembali 

menjadi umat Klenteng Tri Dharma untuk memperoleh petunjuk dari Kong Co Kwan 

Kong sebagaimana mengikuti kebiasaan para leluhurnya (nenek moyangnya) terdahulu 

demi terkabulnya keinginan-keinginan mereka setelah meminta petunjuk kepada Kong 

Co Kwan Kong sebagai Dewa yang dipuja berharap dapat memberikan solusi dari 

kesulitan hidup yang mereka alami, dan meraih pencerahan hidupnya kembali.  

b) Bagi converts yang tidak kembali ke Klenteng Tri Dharma: Khususnya yang telah 

menjadi Mu’allaf terjadi peningkatan ibadah mahdhoh, seperti: sholat, puasa, umroh, 

haji, yang berhubungan langsung dengan Allah swt., semakin religius, ditandai 



berubahnya perilaku pribadi, pakaian yang agamis sesuai syariat Islam, menjaga sunah 

Rasul, dan aktif menjaga sholat berjamaah lima waktu di Masjid, juga senantiasa hadir 

dalam pengajian-pengajian rutin keagamaan, baik sebagai pendengar maupun pembicara.  

2. Makna Secara Sosial 

a) Bagi converts yang kembali ke Klenteng Tri Dharma: Mengalami peningkatan kualitas 

perilaku sosialnya setelah kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. 

Dapat dipahami bahwa beberapa orang komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri 

Dharma menyakini bahwa Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio memiliki aura (tuah) 

yang sangat besar untuk mengabulkan permohonan umatnya dengan menjawab segala 

persoalan mereka. Di sinilah, titik balik alasan mengapa mereka kembali menjadi umat 

Klenteng Tri Dharma. Di samping itu, rasa syukur karena hajatnya dikabulkan oleh Kong 

Co Kwan Kong, sehingga mereka memberi apa saja yang dibutuhkan oleh Klenteng 

seperti bantuan finansial maupun material guna kepentingan dan pembangunan 

pengembangan Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, seperti memberi lilin besar sebesar 

lingkaran tangan dua orang dewasa, beberapa lampu lampion, lukisan relief, 

pembangunan patung dan gedung baru. Semua bantuan tersebut berasal dari umat 

Klenteng Tri Dharma yang merasa dikabulkan permohonannya oleh Kong Co Kwan 

Kong. Pada dasarnya, umat Klenteng Tri Dharma Klenteng menyakini bahwa pemberian 

itu sebagai sedekah. Dengan sedekah mereka berharap rejekinya semakin lancar. 

Diibaratkan sebuah  sumur, semakin banyak yang menimba airnya maka sumur akan 

semakin jernih dan melimpah airnya, sumber airnya semakin deras, dapat diartikan 

semakin banyak bersedekah dengan harta, maka harta yang kembali kepada kita juga 

semakin berlipat ganda. Keyakinan demikian sangat mendarah daging di kalangan 

beberapa orang etnis Tionghoa kalangan umat Klenteng Tri Dharma, sehingga Ia rajin 

secara berkala melakukan kegiatan amal tersebut. Indoktrinasi tentang keberkahan 



beramal untuk Klenteng telah mendarah daging pada masing-masing individu umat  

Klenteng Tri Dharma. Kemudian, secara sosial lainnya adalah meningkatnya kegiatan-

kegiatan keagamaan Klenteng terutama pada event-event memperingati hari besar 

Perayaan Klenteng seperti: Hari Raya Imlek, Cap Go Meh, dan lain sebagainya semakin 

meriah, juga memberi manfaat kepada khalayak umum (masyarakat sekitar Klenteng) 

yang beroleh bingkisan (ang pao nya) pada moment-moment tersebut,  dan hiburan 

kesenian yang memberikan kesenangan  bagi masyarakat sekitar Klenteng Tri Dharma 

Kwan Sing Bio. Kegiatan tersebut merupakan ekspektasi dari kalangan umat Klenteng 

Tri Dharma setelah kembali ke Klenteng setelah sebelumnya melakukan tindakan sosial 

konversi agama. Harapan tersebut tercermin  dengan memberikan kontribusi sosial 

secara riil untuk kemanfaatan masyarakat (dharma) seperti: peningkatan kegiatan-

kegiatan spiritual keagamaan, pelayanan sosial, lebih berempati kepada orang lain, suka 

berbagi kebahagiaan, memperkecil jarak sosial, kehidupan yang rukun guyub, saling 

menjaga toleransi agar tercipta kehidupan yang lebih nyaman, aman, dan terciptanya 

kondusifitas kehidupan sosial yang menjadi harapan bersama seluruh eleman masyarakat 

dan Pemerintah. Berkaitan dengan harapan inilah, bisa dicontohkan betapa mesranya 

kehidupan antar umat beragama di lapangan subyek penelitian, menunjukkan implikasi 

yang positif bagi dinamisasi kehidupan keagamaan di lapangan subyek penelitian.  

b) Bagi converts yang tidak kembali ke Klenteng Tri Dharma: Khususnya yang menjadi 

Mu’allaf, yaitu: (1). Meningkatnya internalisasi keyakinan keagamaan Islam dengan 

pengajian aqidah keislaman, ukhuwah Islamiyyah, Ukhuwah basyariyyah, dan 

ukhuwwah watoniyyah selalu menjadi bahasan dalam topik pengajian mereka dengan 

menghadirkan Ustad atau Kyai-Kyai NU, atau Muhammadiyyah. Ringkasnya, 

religiusitas mesti membuat hidup manusia lebih baik dan kereligiusitasan menurut 

tataran penghayatan spiritual atau religiusitas dalam hidup konkrit sehari-hari, membuat 



mereka hidup lebih agamis. Dalam keyakinan beberapa Mu’allaf, Tuhan adalah Dia yang 

kita sembah. Dia adalah amal dan tujuan akhir hidup manusia. Relasi antara Tuhan dan 

manusia tidak dinilai dari pengertian tentang siapa Tuhan (yang sudah jelas bahwa Dia 

Sang Pencipta), melainkan dari pengertian mendalam tentang manusia, yakni mernjadi 

manusia ‘anfa’uhum linnas’, manusia yang dapat memberi manfaat kepada sesama 

manusia lainnya., (2). Lebih aktif melakukan  pembinaan di lembaga-lembaga 

pembinaan Mu’allaf, aktif di pengajian lingkungan masyarakatnya, dan bahkan ada yang 

masuk di ormas sosial keislaman.  

Memang, persoalan tindakan sosial konversi agama dan religiusitas tidak bisa 

dilepaskan begitu saja. Meraka menyatu dalam satu sistem kehidupan sosial. Unsur keduanya 

mendinamisasi sendi-sendi kehidupan pribadi maupun sosial untuk mencapai tujuan 

kehidupan yakni kemaslahatan (kemanfaatan bagi masyarakat). Memang, tidak bisa 

dipungkiri bahwa agama merupakan kategori sosial yang memiliki dimensi empiris bukan 

dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan manusia dengan ’yang sakral’ dalam artian  

’manusia dapat mengalami yang suci’ saja, melainkan harus mampu menunjukkan hubungan 

secara sosialnya dalam arti kemanfaatan, karena agama bukan saja berdimensi sakralis tetapi 

memiliki dimensi sosiologis yang berhubungan dengan kemaslahatan umat manusia dan alam 

seisinya. Oleh karena itu,  tindakan sosial konversi agama akan melahirkan terjadinya 

perubahan, baik yang berkaitan dengan kognitif (pola pikir, cara pandang), afektif (emosi) 

maupun kondisi behavioral (perilaku). Kondisi kognitif, akan terjadi perubahan manakala apa 

yang diketahui, dipahami atau dipersepsi oleh individu berubah. Kondisi ini berkaitan dengan 

transmisi pola pikir, pengetahuan, pemahaman, maupun kepercayaan (keyakinan). Kondisi 

afektif akan terjadi perubahan manakala apa yang dirasakan oleh individu berubah, 

berhubungan dengan emosi (perasaan), sikap mental dan nilai yang  tertanam di dalam diri 

individu setelah melakukan tindakan sosial konversi agama. Kondisi behavioral, akan terjadi 



perubahan setelah melakukan tindakan sosial konversi agama (pindah) agama dari perilaku 

(tindakan) agama yang kurang agamis menjadi lebih religius yang ditandai dengan 

meningkatnya amalan ubudiyyah (berkaitan langsung dengan Tuhannya) dan amalan 

muamalah kebaikan sosial  (masyarakat)-nya. 

Dengan melihat implikasi dari tindakan sosial konversi agama tersebut di atas, 

menunjukkan bahwa tindakan sosial konversi agama menjadi mediasi untuk memperoleh 

pencerahan hidup dan kemanfaatan hidup yang sejatinya. Contohnya, bagi Mu’allaf setelah 

mengkonversikan dirinya ke agama Islam, Ia merasakan memperoleh jalan yang lurus, jalan 

yang diridhoiNya, sehingga mereka merasa memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bahkan 

penolakan sosial dari beberapa anggota keluarganya, tak menjadikan memendam kesusahan  

mendalam karena mereka menyadari semua mengalami proses, dalam arti perubahan akan 

mengakibatkan gejolak. Mereka memahami dengan penuh kearifan, agar segera mencair 

kembali. Ahmadi (1999:195) menyebutnya sebagai tindakan teogenetis yang bernafaskan 

interaksi manusia dengan Tuhan, nyata dalam ibadah dan tercermin secara riil dalam 

kehidupan sehari-hari di mana manusia berusaha merealisasikan norma-norma agama tertentu 

ke dalam kehidupan secara nyata yang membawa kemanfaatan bersama di dalam 

masyarakatnya atau lingkungan sekitarnya. Maka, disini jelas bahwa manusia memerlukan 

interaksi dengan Tuhannya untuk dapat menyadari akan tugasnya sebagai manusia yang 

berketuhanan (tidak lain beribadah). Contohnya: keinginan untuk mengabdi kepada Tuhan, 

keinginan untuk merealisasikan norma-norma agamanya menurut petunjuk kitab suci menjadi 

indikasi kualitas religiusitas setelah melakukan tindakan sosial konversi agama. Di sinilah, 

dimensi kemanfaatan pada kehidupan bersama melahirkan hikmah yang mendalam seperti 

lebih memiliki empati kepada orang lain sebagai cerminan ketakwaan kepada Allah swt., dan 

sikap mental ini merupakan esensi dari beragama itu sendiri. 



Jadi ketakwaan itu secara logis mempunya resonansi sosial. Misalnya: ahli ibadah tapi 

pelitnya minta ampun. tentu menjadi tidak nyambung. Jadi kesalehan secara individu 

melahirkan pengertian sosial. Apakah mungkin kita bisa mengimplementasikan ajaran agama 

apabila kita tidak mampu memahami pengertian sosial.  

Eksistensi manusia setelah beragama, menyakini sepenuh hati apapun agamanya, 

menimbulkan respek baru di dalam kehidupan individualnya, membawa kesalehan sosial, 

yang manjadikan kehidupan ini membawa manfaat lebih baik bagi manusia lainnya. Dengan 

demikian, implikasi dari tindakan sosial konversi agama secara nyata dari aspek implikasi 

sosial adalah cerminan dari kualitas religiusitas. Clark (Abdullah, dkk, 2006) mengatakan 

bahwa religiusitas adalah pengalaman batin dari seseorang ketika dia merasakan adanya 

Tuhan, khususnya bila efek dari pengalaman itu terbukti dalam bentuk perilaku, yaitu ketika 

dia secara aktif berusaha menyesuaikan hidupnya dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman 

batin yang dimaksud sebagai internalisasi nilai-nilai agama di dalam diri individu, menjadi 

pengontrol dan pengarah perilakunya, meningkatkan rasa toleransi dan kepedulian sosial.  



  GR, seorang informan mengatakan: 

 “Telah bertahun-tahun Klenteng itu dempet berjejer dengan masholla kampung, 
namun  tidak pernah terjadi masalah apapun dalam aspek hubungan sosial, sehingga  
secara psikologis tidak terdapat dikotomi sosial (jarak pemisah) di antara 
masyarakat komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma dengan masyarakat 
sekelilingnya, karena Klenteng tidak hidup secara ekslusif (menutup diri) bagi 
lingkungan sekitarnya. Hal itu bisa terlihat dari kunjungan masyarakat berbagai level 
selalu cukup ramai datang ke Klenteng untuk menikmati keindahan Klenteng. 
Klenteng ini menyediakan tempat bermalam gratis yang mampu menampung ribuan 
pengunjung. Urusan makan juga mudah. Klenteng ini menyajikan makanan gratis 
setiap harinya bagi siapa saja yang berkunjung ke Klenteng, tidak pandang bulu, 
bahkan para tukang becak dan beberapa pedagang kaki lima (PKL) yang sering 
“ngetem” (berhenti) di jalan raya sekitar Klenteng Tri Dharma berlangganan makan 
gratis di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Makanan yang disediakan pun juga 
variatif. Bagi pengunjung yang beragama Islam pun juga disediakan makanan anti 
lemak babi yang dihukumi ”haram” itu. Betapa rasa toleransi yang dimunculkan oleh 
komunitas Klenteng cukuplah menggembirakan. Di samping itu, seperti halnya 
Klenteng besar di kota lainnya, perayaan Imlek berlangsung sangat meriah di 
Klenteng ini. Bukan hanya barongsai, wayang Tionghoa (wayang titi), pesta kembang 
api,atraksi kungfu pun digelar dan menjadi tontonan gratis bagi masyarakat umum 
pada momen-momen penting peringatan hari besar agama umat Klenteng Tri 
Dharma. Di sinilah aspek sosial, budaya, dan keguyuban bertemu dan menselaraskan 
(mensinergi) dirinya dengan kehidupan bersama masyarakat dapat diwujudkan. 
Betapa komitmen dari segenap Pengurus Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio masih 
terjaga, demi suasana kemasyarakatan sosial yang harmonis, baik internal, eksternal, 
maupun dengan Pemerintah, agar kelangsungan Klenteng Tri Dharma Kwan Sing 
Bio tetap terjaga dengan baik di mata masyarakat (publik), khususnya msyarakat 
Tuban, karena Klenteng ini sebenarnya merupakan nafas kehidupan bagi umatnya, 
yakni umat Klenteng Tri Dharma yang terdiri dari agama Budha, Konghucu, dan 
Taoisme.Oleh karenanya, Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, secara tidak 
langsung telah membangun sinergisitas  sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten 
Tuban. Karena Klenteng Kwan Sing Bio di samping sebagai tempat ibadah umat 
Klenteng Tri Dharma, juga sebagai salah satu destinasi wisata Kabupaten Tuban 
khususnya dan masyarakat Tuban, telah dikenal oleh publik baik lokal, regional, 
maupun dunia internasional. Bahkan, Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio dikenal 
sebagai Klenteng terbesar di Asia Tenggara, dan merupakan satu-satunya Klenteng 
di Indonesia yang berdiri megah mengahadap (menantang) ke laut. Hal ini menjadi 
daya tarik tersendiri bagi para wisatawan (pengunjung), dan sangat membanggakan 
bagi kalangan umat Klenteng  Tri Dharma Kwan Sing Bio. (Wawancara, 29 Januari 
2016). 

                 
Melihat pernyataan tersebut di atas dapat diketahui betapa bahwa sendi-sendi sosial 

maupun ‘kegotongroyongan dan keguyuban’ menjadi magnet simpati yang sangat luar biasa 

dalam kehidupan sosial di Klenteng. Hal ini dapat disaksikan adanya makan gratis di 

Klenteng dalam ruangan tersendiri yang sangat luas dalam lingkungan komplek di Klenteng 



(lihat lampiran 15) dan sinergisitas kehidupan keagamaan di Klenteng dengan lingkungan 

sekitar yang tidak saling ‘mengusik’ nampak dengan berdampingannya masjid kampung 

berdempetan dengan Klenteng yang tidak pernah menimbulkan masalah, bahkan saling bahu 

membahu dan tolong menolong dalam urusan sosial (lihat lampiran 16). Semangat filosofis 

inilah yang dipegang teguh  Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio dalam progam kerjanya 

dan kegiatannya secara riil sebagai idealisme luhur ‘memberikan manfaat bagi sesama’ yang 

tetap dipegang teguh oleh segenap pengurus dan umat Klenteng Tri Dharma, sebagaimana 

GR, seorang informan, mengatakan lebih lanjut: 

”Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio mengemban dua misi: Pertama, sebagai 
tempat ibadah yang di dalamnya ada tiga agama yakni Budha, Konghucu, Tao. 
Namun mereka tidak boleh membawa tata ritualnya keagamaannya masing-masing ke 
dalam Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio (tetapi bebas datang dan berkunjung ke 
Klenteng) karena memang Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio telah memiliki tata 
ritual keagamaan tersendiri yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengurus sejak lama 
dan telah menjadi kesepakan bersama untuk ditaati dan dilaksanakan oleh siapapun 
yang bersembahyang di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Kedua, sebagai 
destinasi wisata merupakan kekayaan budaya nasional yang harus dijaga secara 
bersama-sama. Siapapun bebas datang ke Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio tidak 
ada larangan, tetapi tetap mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Dewan 
Pengurus Klenteng untuk ketertiban, kenyamanan dan keamanan bersama, Namun, 
sebenarnya, yang tak kalah pentingnya adalah Klenteng ini harus bisa menjaga 
sinergisitas sosialnya dengan lingkungan sekitar dengan membawa manfaat secara 
sosial”.(Wawancara, 29 Januari  2016) 

GP, seorang informan, juga menyatakan bahwa semua pembangunan Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio murni berasal dari sumbangan para donatur umat Klenteng Tri 

Dharma dan beberapa simpatisan etnis Tionghoa yang sering atau pernah sembahyangan  di 

Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Hal ini bisa dilihat banyaknya lilin-lilin raksasa yang 

berasal dari simpatisan umat Klenteng (Lihat lampiran 17). GP mengatakan: 

“Coba to perhatikan, lilin-lilin sebesar lingkaran tangan dua orang dewasa dan 
tingginya mencapai 3 meter berharga puluhan juta itu dari mana, kalau tidak dari 
umat yang datang kepada Kong Co. Sekuruh bangunan megah di lingkungan 
Klenteng ini berasal dari donatur yang telah sukses karena didukung oleh Kong Co, 
sehingga sebagai balas budi Ia memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh Klenteng. 
Ia berkeyakinan, semakin banyak membantu Klenteng, diyakini rejekinya bakal 
mengalir deras”.(Wawancara, 21 Pebruari  2016). 

DW, seorang informan umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Ia mengatakan: 



“Coba pean lihat patung Kong Co (lihat lampiran 18) yang setinggi hampir 30,4 
meter yang menjulang tinggi itu dari mana biayanya kalau tidak dari bantuan para 
umat Klenteng Tri Dharma yang merasa berhasil setelah datang bersembahyang 
kepada Kong Co dan diberi kesuksesan ekonomi, sehingga mereka rela mengeluarkan 
hartanya berapapun untuk Klenteng. Memang Kong Co memiliki aura yang luar 
biasa. Di sini (maksudnya: Klenteng Kwan Sing Bio) tidak bisa dibuat sembarangan, 
karena takut terkena “walatnya” Kong Co. Di sini gak boleh berkata 
sembarangngan, gak boleh menghina orang, mencaci maki orang. Pokoknya, 
perkataan yang jelek harus dijauhi ketika berada di Klenteng sini, karena takut 
terkena walatnya Kong Co. Karena Kong Co gak suka  dengan perilaku yang jelak. 
Di sini kalau apapun gak hati, terutama yang jelak-jelek dilakukan, takutnya nanti 
kembali kepada dirinya sendiri. Begitu Pak”.(Wawancara, 27 Nopember  2016).  

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Eksistensi Klenteng Kwan Sing Bio sudah 

cukup panjang sejarahnya dan menyatu bersama masyarakat Tuban secara sosial hingga 

sampai saat ini. Bahkan GR, seorang informan, mengatakan: 

  “Kemasyhuran Klenteng ini (Kwan Sing Bio) tidak perlu dipertanyakan, buktinya 
deretan lampu lampion, arca dewa, patung naga (lihat lampiran 19) hingga lilin yang 
terpasang seolah mampu membuktikannya. Beragam nama dan asal daerah 
pengunjung dapat kita lacak disitu, konon Om Liem dulunya sering berkunjung kesini 
dan memasang lilin merah yang baru habis setelah menyala selama setahun karena 
ukuran lilinnya sangat besar dua kali depa orang dewasa. Di sini anda bisa melihat 
lilin dengan ukuran dua pelukan orang dewasa dengan menjulang tinggi hingga dua 
meter”(Wawancara, 29 Januari  2016)  

Di samping itu, dapat disaksikan kegiatan sosial untuk masyarakat seperti: 

pertunjukan wayang potehi kesenian tradisional budaya Tionghoa (lihat lampiran 20), 

barongsai, kesenian tradisional budaya Tionghoa (lihat lampiran 21), dan perayaan imlek 

untuk berbagi ‘angpao’ (lihat lampiran 22) di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio yang 

secara rutin tiap tahun digelar sebagai komitmen sosial komunitas etnis Tinghoa umat 

Klenteng Tri Dharma untuk masyarakat. 

Dengan dipahaminya  implikasi tersebut di atas, diharapkan bagi pelaku tindakan 

sosial konversi agama setelah terjadinya tindakan sosial konversi agama bisa memperkuat 

sendi-sendi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan (Allah) dan dapat merefleksikannya ke 

dalam kehidupan kemasyarakatannya, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi 

lingkungan sekitarnya.  

F. Diskusi Teori 



 
1. Tindakan Sosial Afektual Dan Tradisional Mewarnai Setiap Kategori  

    Tindakan Sosial Konversi Agama. 

Tindakan manusia selalu diorientasikan kepada ’kesenangan’. W. Lillie (dalam 

Salam,1997:86-90) mengemukakan bahwa manusia adalah pemburu kesenangan, dan dalam 

kesenangan ini W. Lillie membagi dua yaitu: (1) Hedonisme etik (Ethical Hedonism), (2). 

Hedonisme Psikologi (Psycological Hedonism). Lillie menggunakan istilah pleasurre untuk 

kesenangan, dengan hedonisme sebagai istilah dari aliran kesenangan. Teori etik hedonisme 

terdapat dua aliran: (1). Yang bersifat egois (hedonism egoistis), bertujuan untuk 

mendapatkan kesenangan semaksimal mungkin. Kesenangan yang dimaksud adalah yang 

dapat dinikmati dengan waktu yang lama dan mendalam. Contoh: makan makanan yang 

enak, jumlah dan jenisnya banyak, disediakan waktu yang cukup lama untuk menikmati 

semuanya, (2). Yang  bersifat umum (hedonism universal) yaitu suatu aliran yang merupakan 

sebagai istilah utilitarianisme atau kesenangan maksimal bagi semua, bagi banyak orang. 

Contoh: bila berdansa maka berdansa bersama-sama, waktunya semalam suntuk, tidak boleh 

ada seorangpun yang absen, atau kesenangan-kesenangan lainnya yang dapat dinikmati 

bersama oleh semua orang. Inilah yang menjadi dasar pemahaman mengapa manusia 

memiliki perilaku atau tindakan yakni untuk memenuhi kesenangan yang dimaksudkan agar 

tetap survive menjalani kelangsungan hidupnya. Maka dalam kaitan inilah, Aristoteles (dalam 

Riyanto, 2011:129)  menyinggung keserakahan manusia yang memburu kesenangan dengan 

menguraikan pandangannya bahwa manusia hidup di dunia pastilah tidak kekurangan sesuatu 

apapun, sebab segalanya telah disediakan oleh alam. Bumi lebih dari cukup memenuhi 

kesenangan atau kebutuhan manusia, namun keserakahan manusialah yang menyebabkan 

bumi tidak cukup memenuhinya. Oleh karena itu, maka Aristoteles mengajarkan ’hukum 

alam’ yang menegaskan bahwa jangan sampai manusia kelaparan atau terlantar, sebab alam 

pasti menyediakan makanan untuknya.  



Dengan memahami uraian tersebut di atas, dapat digarisbawahi sebenarnya emosi  

manusia selalu direfleksikan dengan tindakan-tindakannya diarahkan untuk tercapainya 

kesenangan atau kebutuhan manusia. Dalam memenuhi kesenangan atau kebutuhan tersebut, 

tentu tak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai, norma, ajaran keluhuran, pandangan, 

pemahaman, pengalaman, dan perasaan yang melekat di dalam diri manusia dan 

masyarakatnya, yang kemudian disebut dengan kepribadian. Kepribadian adalah bagian dari 

tingkah laku manusia yang menyebabkan individu bertindak. Tindakan sendiri dalam 

ungkapan Sobur (2003:268) lebih ditekankan kepada suatu dorongan membangkitkan daya 

gerak seseorang untuk berbuat sesuatu untuk mencapai kepuasan atau tujuan. Sumber 

dorongan itu tentu berupa keinginan mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang diinginkan 

menjadi dasar untuk melakukan suatu tindakan nyata berawal dari emosi yang terdapat di 

dalam diri individu, bisa berupa pemahaman, kesadaran, nilai-nilai yang melekat di dalam 

dirinya. Pada orang-orang dengan emosi orientasi materialisme yang kuat, tentu emosi  yang 

mendasari dalam tindakannya tentu selalu  dilatarbelakangi oleh bagaimana memperoleh 

materi yang cukup atau bahkan berlebihan di dalam setiap tindakannya tanpa memikirkan 

faktor-faktor lain seperti nilai-nilai keikhlasan, ketulusan, dan kebahagiaan hakiki, dan lain 

sebagainya. Namun, bagi orang-orang yang jujur dalam menjalani hidupnya, materi bukanlah 

segala-galanya. Dia bisa merasa hidup bahagia walaupun dengan materi yang pas-pasan.  Ada 

hal-hal yang lebih penting dari sekedar materi. Maka tindakannya tentu lebih banyak 

diorientasikan kepada nilai-nilai keluhuran. Begitu juga dengan individu dengan 

emosionalitasnya yang terikat hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Tanpa memikirkan 

hal yang lebih substansial dan nilai fisi tujuan jangka panjang, tindakannya akan selalu 

membabi buta untuk memenuhi kebutuhan sesaat atau bersifat jangka pendek tersebut. 

Kiranya, hampir sama hal ini dengan individu yang mengedepankan tindakan tradisional. 

Mereka sangat terikat dengan budaya tradisi keluarga, yang secara emosional melekat kuat 



mempengaruhi tindakannya atau dengan kata lain mendasari tingkah lakunya, selalu 

berorientasi yang terkadang sulit diterima dengan akal sehat, karena keterikatannya secara 

kuat pada tradisi keluarga tersebut. Fenomena itulah yang diperdebatkan untuk rujukan 

menguatkan analisis teori tindakan sosial Max Weber dengan kategori tindakan sosialnya 

memahami proses tindakan sosial konversi agama yang terjadi di kalangan umat Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio, menjadi pembahasan dalam perdebatan dalam diskusi teori ini.  

Sesungguhnya, manusia dengan fitrah (sunatullah)-Nya memiliki rasa beragama. Rasa 

(instink) keagamaan ini, John Locke menyebutnya sebagai ‘reflection’ kepercayaan  

(keyakinan)  pada zaman dulu, yang sekarang  di jaman modern disebut sebagai agama. Jadi 

Agama bukan saja sebatas kepercayaan (keyakinan) seseorang terhadap Tuhan, roh, dewa, 

tetapi juga sebuah pengalaman suci yang berhubungan erat dengan masalah “rasa”  (instink), 

atau dalam bahasa agama disebut ‘fitrah’ beragama. Lebih dari itu, agama sebagai perangkat 

tujuan hidup manusia karena manusia memiliki gejolak batin untuk mengetahui siapa 

pencipta atau Tuhannya agar ditemukan hakekat kehidupan yang sebenarnya. Arti agama 

sendiri disebutkan oleh. Munaf (2009:1) dalam bukunya”Istilah Agama Dan Artinya”, 

mengatakan bahwa agama melahirkan bermacam-macam definisi (arti): (1). Dalam bahasa 

Yunani disebut ‘religio’ dari kata  ‘religere’,  artinya mengembalikan ikatan, memperhatikan 

dengan saksama dalam pengertian hubungan dengan Sang Pencipta (Tuhan)., (2). Dalam 

bahasa Sanskerta, ’agama’ berarti  a=tidak, gama=kacau, dimaksudkan agar dengan 

beragama manusia hidupnya tidak kacau, bisa juga diartikan sebagai sesuatu peraturan yang 

bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah dan tujuan tertentu., (3). Dari sudut 

pandang kebudayaan, agama sebagai hasil dari suatu kebudayaan, diciptakan manusia dengan 

akal budinya untuk kemajuan  peradabannya. Menurut Hindu, agama mengandung makna 

satya, arta, diksa, tapa, brahma dan yajna. Satya adalah kebenaran yang absolut. Arta adalah  

dharma atau perundang-undangan yang mengatur hidup manusia. Diksa adalah penyucian. 



Tapa adalah semua perbuatan suci. Brahma adalah doa atau mantra-mantra. Yajna adalah  

kurban, dalam pengertian lain disebut Dharma (kebenaran) abadi yang mencakup seluruh 

jalan kehidupan manusia. Kemudian, Budha mendefinisikan, cara tertentu  untuk pemujaan 

kepada para dewa. Dewa Agung yang mereka maksudkan adalah kekuatan gaya tarik yang 

tak terlihat  menguasai alam semesta. Selanjutnya, menurut Islam, disampaikan oleh KHM. 

Taib Thahir Abdul Mun’im, bahwa agama adalah suatu peraturan mendorong jiwa seseorang 

yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk 

mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akherat. Kyai Haji Agus Salim 

dalam buku kecilnya ’Tauhid’, menyebutkan bahwa agama adalah ajaran tentang kewajiban 

dan kepatuhan terhadap aturan, petunjuk, perintah yang diberikan Allah kepada manusia 

lewat utusan-utusanNya (Rasul-Rasul)-Nya yang diajarkan  kepada orang-orang  dengan 

pendidikan dan tauladan. Sedangkan Kristen memberikan definisi tentang agama adalah 

bentuk hubungan manusia dengan Yang Suci. Terhadap Yang Suci ini sama sekali 

tergantung, takut atau takwa karena sifatnya yang dahsyat, tetapi manusia sekaligus merasa 

pula tertarik kepadanya karena sifat-sifatnya yang  mempesonakan. Selanjutnya, dalam 

psikologi disebutkan bahwa agama adalah pengakuan pribadi terhadap yang dihayati sebagai 

“Yang Adi Insani/Super Human” yang menggejala dalam penghayatan dan tingkah laku 

orang yang bersangkutan lebih-lebih dalam usahanya untuk menyelaraskan dengan yang Adi 

Insani itu. Kemudian, dalam konsep sosiologis, agama diartikan sebagai ekspresi simbolik 

yang barmacam-macam, marupakan respon seseorang terhadap sesuatu yang dipahami 

sebagai nilai  tidak terbatas. Ishomuddin (1996:28) misalnya, mendefinisikan agama  sebagai  

suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat 

mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat dengan apa yang 

disebut sebagai ‘agama’ (religious). Terlepas dari arti atau esensi agama sebagaimana 

disebutkan di atas, sejatinya manusia beragama atau memeluk agama adalah untuk memenuhi 



kepuasan-kepuasaannya, sehingga tindakan sosial konversi agama yang terjadi pada mereka 

(converts) tentu tak bisa dilepaskan dari substansi emosi (perasaan), motivasi (kepentingan), 

dan ekspektasi (harapan) yang melekat padanya. Hal inilah yang menjadi analisis (kajian) 

dalam teori tindakan sosial konversi agama, menjadi pembahasan peneliti dengan 

menggunakan kategori tindakan sosialnya Max Weber yakni tindakan rasionalitas nilai, 

tindakan rasionalitas instrumental, tindakan afektual, dan tindakan tradisional di kalangan 

umat  Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio.  

Situasi kondisi yang tidak menguntungkan bagi umat Klenteng Tri Dharma di kala 

tekanan (pressure) dari rezim kekuasaan Orde Baru saat itu yang terlalu kuat terhadap 

Klenteng, juga menjadi alasan awal terjadinya tindakan sosial konversi agama. Namun 

tekanan batin yang dipicu oleh berbagai hal, antara lain: tekanan ekonomi, tekanan sosial, 

tekanan tradisi, juga ikut memicu terjadinya tindakan sosial konversi agama untuk keluar dari 

Klenteng Tri Dharma. Walaupun emosi secara lahir tidak menampakkan pengaruh yang 

besar, namun ternyata ikut menjadi determinasi (penentu) mendorong terjadinya tindakan 

sosial konversi agama, sebagai respon atau refleksi emosional atas keinginan terbebasnya dari 

tekanan batin, kemudian mengharapkan dapat menjalani  hidup lebih tenang, lebih nyaman, 

lebih damai, lebih sejahtera dan bahagia. 

Pada dasarnya, manusia selalu  melakukan segala bentuk tindakan. Bentuk tindakan 

manusia dalam perspektif teori tindakan sosial Max Weber dibagi dalam 4 (empat) kategori 

tindakan sebagai berikut: tindakan rasional nilai (value-rational action), kemudian  

tindakan rasional instrumental (instrumentally rational action), tindakan afektif (affectual 

action), dan  tindakan tradisional (traditional action). Ke empat kategori  tindakan sosial 

tersebut melibatkan emosi (rasa) yang mempengaruhi pola tindakan sosial tersebut. Perlu 

disadari bahwa individu terbentuk dari hasil pikirannya, nilai-nilai yang melekat di dalam 

dirinya, pemahamaan dan pengalaman yang dilaluinya, perasaan (emosi) dan prakarsa atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Instrumental
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Afektif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisional


kehendak yang ingin dicapainya, serta tradisi dan budaya yang melekat di dalam diri dan 

keluarganya (kerabatnya), ikut mempengaruhi tindakan, sehingga dalam tindakan sosial 

manusia tidak akan terlepas dari masalah rasa (emosi) tersebut. Bisa dikatakan emosi (rasa) 

ini menjadi instrumern bagi ke empat kategori tindakan sosial tesebut, hanya saja tingkat 

(kadar) emosinya yang berbeda-beda dari ke empat kategori tindakan sosial tersebut. Ada 

yang masih dalam pengendalian yang normal dan ada yang tak terkendali (lepas kendali). Hal 

ini tentu tidak terlepas dari style (gaya) kepribadian yang dimiliki oleh seorang individu, 

karena sesungguhnya kepribadian merupakan konsep yang cukup luas, tidak mungkin dapat 

merumuskan satu definisi yang tajam, namun dapat mencakup keseluruhannya. Oleh karena 

itu, pengertian dari satu ahli dengan ahli lainnya berbeda-beda tentang kepribadian ini. 

Namun demikian, definisi yang berbeda-beda tersebut saling melengkapi dan memperkaya 

pemahaman tentang konsep kepribadian.  Muin (2006:129) memerinci beberapa konsep 

(definisi) kepribadian dari para pemikir sosial, antara lain dari: (1). M.A.W. Brower: 

Kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi dorongan, keinginan, opini, dan 

sikap-sikap seseorang., (2). Theodore M. Newcomb: Kepribadian adalah organisasi sikap-

sikap (predispositions) yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku., (3). 

J. Milton Yinger: Kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seseorang individu dengan 

sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi., (4). John F. 

Cuber: Kepribadian  adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat 

dilihat seseorang. Muin (2006:130) menegaskan bahwa susunan kepribadian terdiri dari: 

pengetahuan, perasaan, dorongan naluri. Dorongan naluri yang dimaksud adalah kemauan 

yang sudah merupakan naluri pada setiap manusia. Sedikitnya, ada tujuh macam dorongan 

naluri, yaitu: dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan seksual, dorongan untuk 

mencari makan, dorongan untuk bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia, dorongan 



untuk meniru tingkah laku sesamanya, dorongan untuk berbakti, dorongan kecenderungan 

kepada keindahan baik bentuk, warna, dan gerak. 

Terkait dengan kepribadian inilah, Koswara (1991:10-11) memperlihatkan anggapan 

dasar tentang manusia dalam teori kepribadian yang dilihat dari aspek terpenting di 

antaranya: (1). Rasionalitas- Irrasionalitas, yakni apakah tingkah laku manusia itu digerakkan 

oleh kekuatan rasional ataukah irrasional, para teoris kepribadian humanistik menunjukkan 

komitmennya pada anggapan dasar bahwa manusia sebagai makhluk yang rasional, namun di 

pihak lain Sigmund Frued berpegang pada anggapan dasar bahwa manusia sebagai makhluk 

yang cenderung irrasional. Menurut Freud, tingkah manusia sebagian besar didorong oleh 

kekuatan irrasional yang tidak disadari (naluri-naluri)., (2). Subyektivitas-obyektivitas, yakni 

anggapan dasar tentang subyektivitas dan obyektivitas manusia yang menekankan bahwa 

apakah manusia itu hidup dalam pengalaman yang personal (subyektif) dan tingkah lakunya 

dipengaruhi oleh subyektivitasnya, ataukan tingkah laku manusia justru ditentukan oleh 

faktor-faktor eksternal dan obyektif. Carl Rogers menekankan bahwa dunia batin atau dunia 

subyektif individu sebagai pemberi pengaruh paling besar atas tingkah laku individu. Freud 

dan, terutama Maslow berpegang pada anggapan dasar yang sama dengan Rogers. Menurut 

Freud, manusia itu hidup dalam perasaan, emosi-emosi, nilai-nilai atau makna-makna 

subyektifnya. Sedang Maslow, dalam perspektif  yang persis sama dengan Rogers, 

menegaskan bahwa manusia tidak bisa dipahami tanpa menyertakan referensi atas dunia 

pribadi dan pengalaman subyektifnya. Namun Skinner, menyatakan bahwa gagasan semacam 

itu bukan saja tidak relevan dengan upaya ilmiah dalam mempelajari manusia, melainkan 

juga menghambat upaya ilmiah. Seperti para behavioris pada umumnya, Skinner tentang 

kepribadian ini lebih menitikberatkan pada studi gejala (tingkah laku) yang dapat diamati dan 

diukur secara obyektif.  



Memang, manusia adalah makhluk unik yang tidak bisa disamakan dengan makhluk-

makhluk lainnya, baik keberadaan maupun tingkah lakunya (Koswara,1991:19-26). Oleh 

karena itu, pemikir sosial George Kelly, memandang kepribadian sebagai cara yang unik dari 

individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Gordon Allport, 

merumuskan kepribadian sebagai ‘sesuatu’ yang terdapat dalam diri individu membimbing 

dan memberi arah pada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan.  

Dengan mengenal kepribadian, diharapkan dapat memahami apa yang terjadi dalam 

tindakan atau perilaku individu, termasuk dalam tindakan sosial konversi agama yang terjadi 

di kalangan umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio.  Kepribadian tak bisa dilepaskan dari 

emosi individu. Antara emosi dan perilaku  sangat erat hubungannya. Dalam diri manusia ada 

’naluri’ yang mempengaruhi kelakuan individu. Sebagian besar kelakuan individu disebabkan 

oleh emosi dan  kebiasaan (habit). Maka, dalam tindakan sosial konversi agama inilah kedua 

kategori tindakan sosial tersebut termasuk dominan, yakni tindakan afektual (emosional) dan 

tindakan tradisional. Kenyataan tersebut dipertegas pernyataan Veblen yang mengatakan 

bahwa  dalam diri manusia ada ’naluri’ yang berpengaruh atas kelakuannya. Sebagian besar 

kelakuan disebabkan oleh kebiasaan (habit) (Anwar, 2013:45). 

Dengan melihat kepribadian secara utuh sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat 

dipahami bahwa terlepas dari berbagai macam arti agama, maka sebenarnya esensi dari 

tindakan sosial konversi agama  tidak bisa dilepaskan dari style (gaya) dan kepribadian 

seseorang. Namun, yang jelas tindakan sosial konversi agama tentu ditujukan untuk 

menginginkan   kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan apapun bentuknya. Oleh karena itu, 

dengan tindakan sosial konversi agama tentu diharapkan dapat melahirkan resonansi yang 

lebih baik dan lebih riil yang terekspresikan ke dalam pribadi maupun sosial dari para pelaku 

tindakan sosial konversi agama (converts) sebagai suatu dimensi konsekuensi beragama atau 

memeluk agama yang mengalirkan tindakan bermanfaat secara riil baik dari aspek individual 



dan sosial kepada lingkungan sekitarnya yang disebut sebagai kesalehan pribadi dan 

kesalehan sosial.   

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditangkap esensi tindakan sosial konversi agama 

adalah: (1) Merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mewujudkan 

kehidupan yang aman, tenteram dan sejahtera, bahagia., (2) Jalan hidup tersebut berupa 

aturan, nilai atau norma yang mengatur kehidupan manusia yang dianggap sebagai kekuatan 

mutlak, gaib dan suci yang harus diikuti dan ditaati., (3) Aturan tersebut ada, tumbuh dan 

berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan manusia, masyarakat 

dan budaya. Dalam konteks tindakan sosial konversi agama, dapat dipahami bahwa orang 

melakukan  tindakan sosial  konversi agama untuk mencari kebaikan, keselamatan, 

kebahagiaan sebagai cita-cita yang ingin dicapainya. Kondisi ideal ini sangat logis, karena 

tindakan sosial konversi agama tentu mengharapkan kehidupan seseorang menjadi lebih baik.  

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa tindakan sosial konversi agama di kalangan 

umat Klenteng Tri Dharma kembali ke Klenteng Tri Dharma yang dilandasi emosional 

subyektif melahirkan tindakan afektual dan tradisi ikut menentukan intensitas perilaku 

sembahyangan umat Klenteng Tri Dharma. Tindakan sosial konversi agama jelas menyimpan 

suatu substansi bahwa perilaku konversi agama di dalamnya terdapat kekuatan  emosi 

(perasaan), motivasi (kepentingan) dan ekspektasi (harapan) yang sifatnya sangat subyektif. 

Demikian pula yang terjadi di kalangan umat Klenteng Tri Dharma yang melakukan tindakan 

sosial konversi agama ke agama Islam, hampir sama, sama-sama melibatkan emosional 

subyektif namun kadarnya masih dalam kontrol kesadaran akan betapa pentingnya nilai-nilai 

membuat kategori pada tindakan sosial rasionalitas nilai, yakni mencari jalan lurus 

mengharapkan keridhoan Allah swt., agar dapat memperoleh keselamatan atau ‘khasanah’ 

(kebaikan) di akherat yang lebih diutamakan. 



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perdebatan tentang tindakan sosial 

konversi agama  tidak saja menyangkut harapan untuk memperbaiki hidup, terbebas dari 

tekanan batin, tetapi juga nilai idealisme beragama di sana yakni ’memulyakan sakralitas 

nilai-nilai aqidah keakheratan’ yang berorientasi pada kebahagian jangka panjang di akherat 

kelak. Dalam persoalan idealisme tindakan sosial konversi agama, ada perbedaan pendapat 

antara Weber dengan Marx dalam memandang idealisme tindakan sosial konversi agama. 

Weber misalnya, memberi alasan bahwa perilaku konversi agama tidak saja terkait dengan 

kondisi materil dan posisi kelas ekonomi dalam mempengaruhi kepercayaan, nilai, dan 

perilaku manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh  ide-ide agama dalam diri individu. Di sini, 

Weber memperluas perspektif Marx yang terlalu berat sebelah, hanya mengakui pengaruh 

ekonomi dan materi dalam tindakan sosial konversi agama, dan  menyangkal bahwa ide 

(agama) mempunyai pengaruh yang independen sifatnya terhadap perilaku manusia. Weber 

menekankan bahwa orang mempunyai kepentingan ideal dan materil. Kepentingan ideal 

dapat mempengaruhi kelakuan atau tindakan manusia secara independen, kendati kadang-

kadang bertentangan dengan kepentingan materilnya. Namun dia tidak menerima posisi 

idealis seperti Hegel, yang mengecilkan kekuatan-kekuatan materil dan sebaliknya melihat 

sejarah manusia hanyalah merupakan manifestasi ideal-ideal budaya. Weber sebaliknya 

merasa perlu mengakui bahwa pengaruh timbal balik antara kepentingan materil dan ideal 

menentukan secara empiris dalam kasus individu, apakah kepentingan materil atau idealis itu 

yang dominan. (Johnson,1994:237). 

Dalam realitas kehidupan, contoh betapa idealisme sangat dijunjung tinggi oleh 

beberapa kalangan tertentu. Kita bisa lihat misalnya, para seniman atau sastrawan rela 

menjalani hidup dalam kemiskinan. Mereka tetap saja mengaktualisasikan diri sebagai 

seniman walau kesehariannya kurang makan. Perlu diingat, kisah sastrawan kondang Khairil 

Anwar, dia lebih dominan menggunakan uang untuk beli buku sastra  ketimbang merawat 



kesehatannya. Ini menandakan bahwa  persoalan ide atau idealisme pandangan hidup 

seseorang. Dengan demikian, maka tindakan sosial dalam tipenya terjadi variasi, ada yang 

mengedepankan nilai dalam tindakannya, ada yang memiliki tujuan tertentu dalam 

tindakannya, juga ada yang sifatnya sangat emosional dalam melakukan tindakan, tidak 

memikirkan kepentingan jangka panjang, namun hanya kebutuhan sesaat. Demikian juga, ada 

tindakan yang berjalan hanya berdasarkan tradisi yang berlaku selama ini dijalankan oleh 

keluarga (kerabatnya). Demikian pula kiranya yang terjadi dalam tindakan sosial konversi 

agama di kalangan umat Klenteng Tri Dharma, dapat digambarkan seperti kategori tersebut 

di atas. Namun dari keempat kategori tindakan sosial konversi agama tersebut di atas, 

ternyata tindakan  sosial afektual dan tindakan sosial tradisi relatif ada dan ikut mewarnai 

walaupun terkadang kadarnya relative ‘rendah’ dalam setiap kategori tindakan sosial konversi 

agama yang terjadi. Hal itu dapat disadari, karena dalam setiap tindakan manusia memang 

tidak bisa dilepaskan dari unsur emosi dan tradisi yang melekat (terbawa) bagi individu 

dalam setiap tindakannya, termasuk tindakan sosial konversi agama yang terjadi di Klenteng 

Tri Dharma Kwan Sing Bio.  

G. Proposisi Temuan Penelitian  
 

1. Ditemukan Empat Kategori Tindakan Sosial Konversi Agama Di Klenteng 

Tri Dharma Kwan Sing Bio Yang Mempunyai Implikasi Makna Secara 

Individual Dan Makna Secara Sosial 

  Dalam temuan penelitian ini, tindakan sosial konversi agama di dalamnya terdapat 

empat kategori tindakan sosial konversi agama yang merujuk pada kategori teori tindakan 

sosial-nya Max Weber yang terdiri dari: tindakan rasionalitas instrumental, tindakan 

rasionalitas nilai, tindakan afektual, dan tindakan tradisional, yang memiliki karakteristiknya 

masing-masing seperti: tindakan rasionalitas instrumental berorientasi kepada tujuan jangka 

pendek yang lebih kentara sebagai tujuan materi untuk mencari keuntungan duniawiah 



semata atau memperbaiki kehidupannya dalam melakukan tindakan rasionalitasnya, tindakan 

rasionalitas nilai lebih mengedepankan fisi jauh ke depan menitikberatkan pada pondasi nilai-

nilai sakral dalam pijakan tindakan rasionalitasnya, lalu tindakan afektual yang bercirikan 

emosional dalam arti terlalu melankolis dalam melakukan tindakan sosialnya hanya 

mendasarkan pada emosi (perasaan) subyektivitasnya saja yang lebih dominan, dan yang 

terakhir adalah tindakan tradisional yang bercirikan kebiasaan (custom), adat (tradisi) atau 

budaya yang lebih mengikat individu dalam melakukan tindakan sosialnya.  

 Karakteristik tindakan sosial tersebut di atas inilah yang hampir mirip ditemukan 

pada kategoti tindakan sosial konversi agama di kalangan umat  Klenteng Tri Dharma Kwan 

Sing Bio dan menghasilkan implikasi makna secara individual dan secara sosial, sebagaimana 

telah dibahas di bab sebelumnya.  

 Tindakan sosial konversi agama di kalangan umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing 

Bio, berdasarkan tipe tindakan rasionalitas nilai, tindakan rasionalitas instrumental (tujuan), 

tindakan afektual (emosi, perasaan), dan tindakan tradisional. Namun, dari ke empat kategori 

tindakan sosial konversi agama yang mendasarkan pada tindakan sosial Max Weber tersebut, 

tindakan afektual dan tradisional ada dan ikut relatif ’mewarnai’ dalam setiap kategori 

tindakan sosial konversi agama di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Oleh karena itu, 

dapat disampaikan temuan teori konversi keagamaan tersebut berbunyi: Tindakan sosial 

konversi agama dilakukan berdasarkan tipe tindakan rasionalitas nilai, tindakan rasionalitas 

instrumental (tujuan), tindakan afektual (emosi, perasaan), tindakan tradisional. Namun, 

tindakan afektual dan tradisional ada dan ikut relatif ’mewarnai’ dalam setiap kategori 

tindakan sosial konversi agama.  

2. Tindakan Sosial Konversi Agama Tidak Selalu Terjadi Berdasarkan Tujuan. 

Ada yang Lebih Bermakna: Tindakan Sosial Konversi Agama Berdasarkan 

Nilai.  



 Seseorang melakukan tindakan, akan selalu berhubungan dengan suatu tujuan. 

Demikian pula kiranya yang terjadi dengan tindakan sosial konversi agama di kalangan umat 

Klenteng Tri Dharma, juga tidak terlepas dengan substansi emosi (perasaan), motivasi 

(kepentingan), dan ekspektasi (harapan) yang terdapat dalam tindakan sosial konversi agama 

yang dilakukannya. Siapa berbuat apa, untuk mendapatkan apa, jelas tidak bisa 

dikesampingkan begitu saja. Seorang pelaku tindakan sosial konversi agama merupakan 

seorang aktor yang aktif terhadap diri dan perjalanan hidupnya dengan pengalaman hidupnya 

masing-masing tersimpan kemauan yang penuh ekspektatif dalam memilih berbagai alternatif 

tindakan, termasuk dalam  menentukan tindakan sosial konversi agamanya.  

 Temuan ini, menunjukkan bahwa selama penelitian, tindakan sosial konversi agama 

’relatif’ lebih banyak dilakukan berdasarkan tujuan. Beberapa orang komunitas etnis 

Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma melakukan tindakan sosial konversi agama berdasarkan 

tujuan, yakni: ingin terbebas dari tekanan batin, tekanan ekonomi, tekanan sosial, sehingga 

mendorong mereka (converts) melakukan tindakan konversi agama. Tindakan sosial konversi 

agama tersebut didahului oleh suatu emosi (perasaan) tekanan, kemudian lahirlah motif 

(kepentingan) dengan ekspekstasi (harapan) sebagai determinasi (penentu) orang melakukan 

tindakan sosial konversi agama. Ketidakuasaan dalam menghadapi tekanan-tekanan hebat 

juga ikut mendorong timbulnya tindakan sosial konversi agama berdasarkan tujuan yang 

bersifat transaksional subyektif  dalam arti ’aku berbuat aku dapat apa’, untuk keluar dari 

berbagai kesulitan yang membelit, menyebabkan mereka yang melakukan tindakan sosial 

konversi agama mencari jalan keluar yang dianggap tidak lazim dilakukan bagi kalangan 

masyarakat umum. Tindakan sosial konversi agama tersebut didahului oleh suatu emosi 

(perasaan) menghadapi tekanan, kemudian lahirlah motif (kepentingan) dengan ekspekstasi 

(harapan) sebagai determinasi melakukan tindakan sosial konversi agama. Ketidakkuasaan 

dalam menghadapi tekanan-tekanan hebat mendorong timbulnya tindakan sosial berdasarkan 



tujuan yang bersifat transaksional subyektif  untuk keluar dari berbagai kesulitan yang 

membelit, sehingga mereka kemudian  melakukan tindakan sosial konversi agama mencari 

jalan keluar yang dianggap tidak lazim dilakukan bagi kalangan masyarakat umum, terasa  

menjadi kurang rasional dalam mengambil tindakan sosial konversi agama. Hal ini 

disebabkan oleh suatu keinginan pembebasan diri dari tekanan batin yang terkadang kurang 

rasional dengan muatan transaksional subyektifnya. Tekanan batin yang hebat timbul dari 

persoalan ekonomi, politik, sosial sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.  

 Pilihan tindakan sosial konversi agama tersebut yakni keluar dari Klenteng untuk 

mencari agama lain, dan pilihan itu jatuh kepada beberapa agama seperti Katolik, Kristen, 

dan Islam. Bagi mereka yang kembali lagi menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan 

beragama Budha, Konghucu, dan Taoisme, memiliki ekspektasi (harapan) terbebas dari 

tekanan batin, tekanan ekonomi, tekanan sosial, dengan meminta petunjuk kepada Kong Co 

di Klenteng Tri Dharma. Di sisi lain, tindakan sosial konversi agama yang ditentukan 

berdasarkan tujuan tertentu bersinergi dengan tindakan sosial afektual untuk membebaskan 

diri dari tekanan batin, tekanan ekonomi, maupun tekanan tradisi yang bersifat transaksional 

subyektif. Temuan konsep baru yang berhubungan dengan tindakan sosial konversi agama 

secara teoritik dapat dikembangkan melalui suatu penelitian lanjutan, tidak hanya dalam 

sudut pandang rasionalitas tauhid (rasionalitas nilai), tetapi dari sudut pandang tindakan 

rasionalitas lain  dalam tindakan sosial konversi agama. Sedang, bagi mereka (converts) yang 

tidak kembali ke Klenteng Tri Dharma, khususnya yang menjadi Mu’allaf dalam tindakan 

sosial konversi agama, justru lebih mengutamakan ’nilai-nilai sakralitas aqidah keakheratan’. 

Kenyataan ini membalikkan anggapan bahwa selama ini tindakan sosial konversi agama 

selalu didasarkan pada tujuan jangka pendek semata (instrumental). 

 Sesungguhnya, tidak selamanya orang melakukan tindakan sosial konversi agama 

selalu didasarkan pada tindakan sosial berdasarkan tujuan, tetapi yang lebih urgen 



(bermakna) ada tindakan sosial konversi agama berdasarkan tindakan sosial rasionalitas nilai 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai aqidah (keyakinan) keakheratan dengan mensakralkan 

nilai-nilai ajaran agama secara kaffah (total) seperti yang terjadi pada beberapa pelaku 

tindakan sosial konversi agama yang masuk ke agama Islam (Mu’allaf) yang secara konsisten 

tidak mau lagi kembali ke Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Fenomena ini, sejalan 

dengan pendapat Hamidi (2003:23) yang mengatakan bahwa tindakan rasionalitas tauhid 

lebih bermakna karena didasarkan atas nilai-nilai yang sakral. Hamidi lebih lanjut 

menegaskan dalam bukunya “Rasionalitas Tauhid Dan Makna Sosial Konversi Dalam 

Agama Islam” (2008) dengan menegaskan bahwa orang yang melakukan konversi agama 

dengan didasari oleh rasionalitas tauhid yang sangat kuat akan menghasilkan pengabdian 

terhadap agama yang diyakininya dengan membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi 

kemaslahatan umat.  

 Dengan melihat statemen tersebut di atas, dapat digarisbawahi bahwa pada kategori 

tindakan sosial konversi agama berdasarkan nilai ternyata dapat melahirkan makna secara 

individual maupun secara sosial berupa kesalehan  individual secara maksimal, disebabkan 

oleh suatu perilaku yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai sakral keagamaan, sehingga 

melahirkan sikap mental dan cara pandang yang lebih ’tawadzuk’ menjalani kehidupan di 

muka bumi ini, juga kesalehan secara sosial yang memberikan kontribusi kemanfaatan bagi 

orang lain (umat). Bias pancaran dari ’ketawadzukkan’ dengan tekad meraih ridho Allah 

inilah yang melahirkan semangat ‘keikhlasan dan ketulusan’ untuk berbuat ’khasanah’ atau 

kebaikan bagi sesama (umat), yang relatif kurang dimiliki oleh kategori tindakan sosial 

lainnya, seperti tindakan sosial berdasarkan tujuan maupun tindakan afektual (emosional), 

dan tindakan tradisional.  

 Kenyataan inilah yang kemudian mementahkan anggapan bahwa orang melakukan 

tindakan sosial konversi agama tidak hanya didasarkan pada tindakan sosial berdasarkan 



tujuan  (rasionalitas instrumental) yang cenderung bersifat subyektif dengan bernuansa 

kepentingan transaksional bersifat materialistis. Namun ternyata orang juga bisa melakukan 

tindakan sosial konversi agama yang dilakukan berdasarkan tindakan sosial berdasarkan 

rasionalitas nilai, yang menjunjung tinggi nilai-nilai sakral keagamaan (keakheratan) dan 

’ketauhidan’  sebagai pilihan aqidah beragama yang diyakini kebenarannya dan dilaksanakan 

secara total (kaffah) dalam pelaksanaan beragama.  

 Memang, sejatinya dalam persoalan agama, persoalan keyakinan adalah persoalan 

yang sangat privatif,  tentu akan berbeda satu sama lain. Rambut boleh sama, kulit  boleh 

sama, tetapi keyakinan bersifat dogma, tentu tidak akan pernah bisa disamakan begitu saja. 

Persoalan keyakinan adalah persoalan privasial (pribadi), persoalan pemahaman internal 

individu, masuk pada wilayah sangat personal (individual) di mana orang lain tidak boleh 

mengintervensi atau ikut campur apalagi mengintimidasi hak tersebut, sehingga hak azasi 

manusia di dunia pun mengakui atas eksistensi beragama ini. Oleh karena itu, dalam konteks 

kategori tindakan sosial konversi agama di mana terjadi pilihan kategori tindakan sosial 

konversi agama, tidak perlu dipersoalkan secara serius, apalagi sampai menggugat eksistensi 

beragama orang lain. Orang mau mengambil kategori tindakan sosial konversi agama yang 

mana dari ke empat kategori tindakan sosial konversi agama, tidak menjadi masalah, seperti 

mengapa yang satu cenderung  memakai rasionalitas instrumental didasari oleh kepentingan 

transaksional bersifat materialistis, kemudian yang lainnya memakai rasionalitas nilai dengan 

argumen  ‘rasionalitas tauhid’-nya dalam melakukan tindakan sosial konversi agama, tidak 

perlu lagi dipersoalkan apalagi diperdebatkan secara membabi buta, karena tidak akan pernah 

selesai memperbincangkan persoalan itu. Masing-masing mempunyai alasan tersendiri, 

keyakinan tersendiri, pengalaman tersendiri dalam pilihan tindakan sosial konversi 

agamanya.  Nanti apabila ‘hidayah Allah’ datang, siapapun juga tak bakal mampu 

menolaknya. 



 Dengan kenyataan tersebut di atas, maka teori yang dihasilkan dari paparan hasil 

penelitian berdasarkan analisis teoritis terhadap data temuan di lapangan subyek penelitian, 

maka dapat dirumuskan suatu tes konversi agama sebagai berikut: tindakan sosial konversi 

agama berdasarkan nilai yang terjadi di kalangan beberapa orang komunitas etnis Tionghoa  

umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio lebih memiliki makna yang mendalam baik 

secara individual maupun secara sosial sehingga melahirkan ’tekad yang kuat’ tidak kembali 

ke Klenteng, karena tindakan sosial konversi agama tersebut dilakukan dengan menjunjung 

tinggi secara sadar, tulus, dan ikhlas nilai-nilai sakral kemurnian ’aqidah Islam’ sebagai 

ibadah yang mengharapkan keridhoan Ilahi menuju kebahagiaan hidup jangka panjang di 

akherat kelak.  

 Secara general, temuan teori  konversi agama tersebut berbunyi: tindakan sosial 

konversi agama berdasarkan nilai lebih memiliki makna yang sakral (mendalam) baik secara 

individual maupun secara sosial sehingga melahirkan ’tekad yang kuat’ tidak kembali ke 

Klenteng, karena tindakan sosial konversi agama tersebut dilakukan dengan menjunjung 

tinggi secara sadar, tulus, dan ikhlas nilai-nilai sakral kemurnian ’aqidah Islam’ sebagai 

ibadah yang mengharapkan keridhoan Ilahi menuju kebahagiaan hidup jangka panjang di 

akherat kelak. 

Dengan temuan teori tersebut di atas, menjadi bantahan bahwa tidak selamanya 

tindakan sosial konversi agama dilakukan hanya didasarkan tujuan, tetapi ternyata juga bisa 

terjadi  dari kesadaran hikmah menjnjung tinggi nilai-nilai kesakralan akherat dan 

dikalsanakan secara ’kaffah’ (total) dalam pelaksanaan ajaran agama, sehingga bertekad tidak 

mau kembali kepada kesyirikan modern untuk mengharap keridhoan Ilahi Rabbi demi 

kebahagiaan di akherat kelak.   

Dengan ditemukannya konsep secara teoritik pada temuan penelitian ini, mempunyai 

kontribusi ditemukannya teori baru yang menyatakan bahwa tindakan sosial konversi agama 



tidak saja berdasarkan rasionalitas bertujuan, tetapi ada tindakan rasional lain yang bersifat 

lebih bermakna yakni tindakan sosial konversi agama berdasarkan rasionalitas nilai, yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama secara sadar, dan penuh keikhlasan dengan 

mengharap kerihoan Allah swt., agar memperoleh kebahagiaan jangka panjang kelak di 

akherat.  

H. Implikasi Teoritik  

Dengan berakhirnya penelitian ini, berdasarkan hasil temuan dan analisis hasil 

penelitian, maka saran (rekomendasi) yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai 

berikut:    

1) Implikasi Teoritik: Keterkaitan Temuan Teoritik Dalam Tindakan Sosial Konversi 

Agama Dengan Teori Yang Digunakan.  

Temuan teoritik dalam tindakan sosial konversi agama dengan teori yang 

digunakan yaitu secara empirik pada titik tertentu mengukuhkan, dan pada  titik yang lain 

membantah temuan teori sebelumnya. Pada titik mengukuhkan, hasil penelitian ini paralel 

dengan konsep tindakan sosial Max Weber pada kategori tindakan sosial, namun secara 

empirik beberapa converts memilih cara tertentu yang berbeda dari yang biasa dipakai 

dalam melakukan tindakan sosial konversi agama dengan kategori tindakan sosial. 

Perbedaan dalam tindakan sosial konversi agama itu terjadi karena perbedaan pemahaman, 

nilai, pengalaman, emosi, kepentingan, harapan  dari beberapa converts. Selain itu, faktor 

penyebab tindakan sosial konversi agama di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio ada 

yang sama dengan apa yang disebut oleh Hendropuspito di antaranya ’krisis individu dan 

ekonomi’. Demikian pula ada kesamaan dengan apa yang disebut oleh Daradjat di 

antaranya ’pertentangan batin dan emosi’ dengan kata lain di dalam faktor terjadinya 

tindakan sosial konversi agama di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio disebut dengan 



’tekanan batin dan emosi’ sebagai faktor pemicu terjadinya tindakan sosial konversi 

agama di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio.  

Kemudian, pada titik bantahan, yakni cara mencapai tujuan hidup keagamaan yang 

bersifat pragmatis (tujuan sesaat, jangka pendek) bernuansa transaksi emosional 

materialistis yang selama ini terjadi pada tindakan sosial konversi agama berdasarkan 

tujuan (rasionalitas instrumental) di lapangan subyek penelitian, dimentahkan secara 

empiris oleh kenyataan, bahwa ada tindakan sosial rasionalitas lain yakni tindakan sosial 

konversi agama berdasarkan nilai yang dianggap lebih ideal dan bermakna menurut 

kebenaran agama secara hakiki yang menjunjung tinggi ’sakralitas nilai-nilai aqidah 

keakheratan’ dengan memahami ajaran agama secara benar ’keesaan Tuhan’ atau tauhid 

untuk meraih ’ridho Allah’ demi kebahagiaan jangka panjang di akherat kelak. 

2) Implikasi Praktis: Hasil Penelitian Ini Terkait Dengan Berubahnya Beberapa Pelaku 

Tindakan Sosial Konversi Agama Yang Memiliki Kesholehan Individual Dan 

Kesholehan Sosial Sebagai Makna Positif  Setelah Melakukan Tindakan Sosial 

Konversi Agama. 

Terlihat pada meningkatnya intensitas kegiatan-kegiatan keagamaan bersifat 

pribadi yang dikenal dengan ’ibadah ubudiyah’ yakni ibadah yang berhubungan langsung 

dengan Sang Pencipta, dan ’ibadah mu’amalah’ yakni  kegiatan-kegiatan sosial 

keagamaan atau pada hari-hari besar keagamaan yang dilakukan (diikuti) oleh beberapa 

converts untuk memberi kontribusi positif (kemaslahatan) pada umat (masyarakat 

lingkungan sekitarnya) secara signifikan.  

 




