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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Untuk kepentingan dalam sebuah perancangan media informasi, penulis 

mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang dikutip dari Sugiyono 

(2010)  Metode penelitian penelitian kombinasi. Metode penelitian Kombinasi 

adalah suatu penelitian kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk sebuah 

kegiatan penelitian  sehingga memperoleh data yang lebih Valid, relisbel dan 

obyektif (hlm.404). Kepada 121 responden penganut agama Konghucu di Bangka 

dengan penentuan perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin 

terhadap populasi penganut agama Konghucu di Bangka. Secara kualitatif 

wawancara dengan pengurus kelenteng-kelenteng di Bangka. 

3.1.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Menurut Sugiyono (2010), Data bisa diperoleh dengan cara memberi pertanyaan 

kepada orang-orang yang di percaya sehingga mendapatkan data yang lebih jelas 

(hlm.287). Dengan itulah penulis melakukan wawancara kepada pengurus-

pengurus Kelenteng di Bangka pada tanggal 2-6 september 2017 dengan tujuan 

ingen mengetahui mengenai objek penilitian. Pendekatan oleh penulis yaitu 

dengan langsung datang ke Kelenteng-Kelenteng di Bangka. Penulis melakukan 

sebuah pengamatan dengan mendatangi satu persatu Kelenteng yang ada di 

Bangka. 
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3.1.1.1. Kelenteng Kuto Panji 

Berdasarkan wawancara yang dilakukuan penulis pada tanggal 2 

september 2017 kepada bapak Akhiong selaku pengurus Kelenteng Kuto 

Panji, bapak Akhiong sudah 6 tahun merawat Kelenteng Kuto Panji, 

Beliau bertempat tinggal di jalan Khusam yang dekat dengan Kelenteng 

Kuto Panji. Kelenteng Kuto Panji berdiri sejak 200 tahun yang lalu dan 

Kelenteng Kuto Panji adalah Kelenteng tertua di Belinyu, Kelenteng Kuto 

Panju telah melakukan renovasi pada tahun 2015. Kelenteng Kuto Panji 

berdampingan dengan benteng besar yang sudah berumur sekitar 300 

tahun, benteng tersebut di bangun oleh Bong Kap seorang saudagar kaya 

yang berasal dari Tiongkok yang mendarat ke Bangka dan Kelenteng 

dibangun oleh Pak Kung dan Pak Pho yang di bawa oleh Bong Kap, 

sekarang Pak Kung dan Pak Pho menjadi Shen ming di Kelenteng Kuto 

Panji dan sekarang disembayangkan untuk penghormatan, didalam 

benteng terdapat replica makam Bong Kap dan di sembayangkan untuk 

penghormatan. 

Ada sebuah sumur yang dipercaya penduduk sekitar bahwa mata 

airnya tidak pernah kering, dan ketika musim kemarau panjang menimpah 

Bangka, sumur tersebut  menghasilkan air yang banyak dan tidak pernah 

kering, karena itulah Kelenteng Kuto Panji di bangun di tanah yang suci 

dan bersih dari dosa.  
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Luas dari keseluruhan tanah adalah 2 hektar dan dibangun oleh penduduk 

sekitar Kelenteng, mereka bergotong royong untuk merenovasi Kelenteng 

Kuto panji. 

Ada dua banguan Kelenteng yang berbeda dan memiliki tuan rumah 

yang berbeda yaitu Kwan Im dan Thaipakung. Sekarang kuto Panji 

memiliki yayasan Kuto Panji, yang mengurus semua kebutuhan di 

Kelenteng. Kelenteng Kuto Panji ini berdiri sendiri tanpa adanya 

campuran dari tangannya pemerintah. 

Bangka memiliki julukan „thongin,fangin,jitjong‟ yang artinya 

Penduduk Bangka semuannya rukun, damai, saling menghormati dan 

tidak mengganggu setiap pelaksanaan ibadah satu sama lain.  

Shen Ming yang ada di Kelenteng 

1. Thaipak Kung Liong San Phak 

2. Pak Pho Siat Li 

3. Dewi Ma Co /Ma Co Po 

4. Dewi Cu Se Nio  

5. Dewi Machu / Thian Sang Sin Mu 

6. Dewi Cu San Nyiong- Nyiong 

7. Dewa Thet Kuai Lie  

8. Dewa Choisin Jaja 

9. Dewa Li Thue Kwan Sian 

10. Dewa Nyiat Lo 

11. Dewi Kwan Sin Ti Kiun 
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12. Kwan im 

13. Kim Thung  

14. Nyiuks  

Dewa tertua yang ada di dalam Kelenteng adalah Thaipak Kung 

Liong San Phak , Pak Pho Siat Li Kuaw. Ornament Kuto Panji memiliki 

sebuah arti yaitu : 

1. Naga : melambangkan Kemakmuran 

2. badan ikan kepala naga : gotong royong 

3. Teratai : pengasih  

4. Pohin jong liu : menyelamatkan manusia dari sebuah penderitaan  

5. Phulu : melambangkan kemakmuran teridiri dari 5 bendera yaitu: 

Merah : Selatan, Hijau : Timur, Kuning : Tengah, Putih : Barat, Hitam : 

Utara, jadi melambangkan Kelenteng yang terbuka untuk umum dalam 

bersembahyang. 

6. Tangga di Kelenteng ganjil: Karena melambangkan sebuah 

kehidupan 

Jadwal ibadah :  sebelum beribadah ada beberapa hal yang harus di 

ketahui yaitu: sembayang harus dalam keadaan bersih, dengan hati yang 

tulus, tidak membenci sesama manusia. 

1. Kwan Im San : Tanggal 19 bulan 2, tanggal 19. bulan 6, tanggal 

19 bulan 9 Yin lie. 

2. Thaipakung San  : tanggal 2 bulan 2 Yin lie . 

3. Sembayang rebut : tanggal 15 bulan 7 Yin lie. 
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4. Perayaan dewa dewi : tanggal 8 bulan 8 Yin lie. 

5. Sembayang 2 bulan sekali: setiap tanggal 15 dan 30 penanggalan 

cina Yin lie. 

6. Imlek : sembayang mulai jam 12 pagi di tanggal 1 bulan 1 Yin lie. 

Sembayang  memiliki beberapa aturan seperti : 

1. Garu ganjil itu untuk pada dewa dewi 

2. Garu kalau genap : kematian 

3. Untuk tuhan ketika bersembahyang harus di atas kepala 

4. Kalau dewa dewi : sejajar dengan kepala 

5. Sembayang leluhur : sejajar mata 

6. Sembayang kematian seseorang yang lebih muda dari kita 

meletakan garu di dada 

7. Meletakan garu di tempatnya : sebelah kiri, kalau kanan sudah 

terlalu penuh dengan dosa. 

Tradisi semakin kurang, sudah pada sibuk dengan kesibukan duniawi 

dan  beberapa penduduk yang sudah beralih agama dikarenakan 

Konghucu tidak memiliki pembimbing Karena era Suharto semua 

peninggalan sejarah di bakar, sekolah-sekolah tutup, dan kebanyakan 

yang datang untuk bersembahyang adalah orang tua/ yang sudah memiliki 

keluarga sekitaran usia 35-60. 
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Gambar 3.1. Wawancara dengan Bapak Akhiong di Kelenteng Kuto Panji 

 

 

Gambar 3.2. Kelenteng Kuto Panji 

 

3.1.1.2. Kelenteng Fuk Tet Miao 

Berdasarkan wawancara yang dilakukuan penulis pada tanggal 2 

September 2017 kepada bapak Fuk Khiw selaku pengurus Kelenteng Fuk 

Tet Mio, bapak Afuk sudah 2,5 tahun merawat Kelenteng Fuk Tet Mio, 

Beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng Fuk Tet Mio. Pengurus 

Kelenteng Fuk Tet Mio harus bermarga Thjin, karena dulunya yang 
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tinggal di kampung Jin Hin semua memiliki marga Thjin, tetapi sekarang 

semua penduduk Jin Hin adalah Madura. 

Awal mula cerita ada sebuah pohon besar sebelum dibanguk 

Kelenteng Fuk Tet Mio, Kwet Chin (Kep Ma) yang sedang duduk di 

bawah pohon dan tiba-tiba Sin masuk ke badan Kep Ma dan kemudia 

berlanjut hingga berkali- kali, sejak itulah banyak yang berobat di 

Thaipak Kep Ma dan pada suatu ketika, tiga orang penduduk Belinyu 

datang ke thaipak Kep Ma untuk menanyakan lotre dan beberapa hari 

kemudian mereka memenangkan lotre tersebut dan membangun sebuah 

Kelenteng kecil pada tahun 1999. Kemudian melakukan pembuatan 

Kelenteng di belakang Kelenteng pertama yang dibiayai oleh Chin Kong 

Fou dari Belinyu yang berdomisili di Bandung pada tahun 2014 dan 

selesai pada tahun 2016 dengan biaya sekitar 6 miliar. Chin Kong Fou 

dulunya pernah datang ke Kelenteng saat berumur 29 tahun meminta 

petunjuk kepada Shenming karena usahanya bangkrut dan mobilnya dicuri 

orang, kemudian kung-kung mengatakan bahwa “jangan terlalu banyak di 

pikirkan itu sudah berlalu, sampai kamu berusia 40 kamu akan sukses, 

dari sekarang saya bantu kamu” 

Ukuran Kelenteng yang di bangun pertama kali 3,8 M x 5,8 M, dan 

Kelenteng yang kembali berukuran 13 x 20 M.  

Jadwal ibadah :  sebelum beribadah ada beberapa hal yang harus di 

ketahui yaitu: sembayang harus dalam keadaan bersih, dengan hati yang 

tulus, tidak membenci sesama manusia. 
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1. Tanggal 15 bulan 8 Yin lie (turunnya para dewa) 

2. Ulangtahun Thaipakung ada acara membagian barang sembako 

kepada masyarakat yang kurang mampu sebanyak 13 ton, dana di 

dapatkan dari orang-orang yang mampu. 

3. Tanggal 1 dan 15 Yin Lie. 

Shinming yang ada di Kelenteng 

1. Thien dong thi (Fek Tie), dewa tertinggi dan di bawahnya Kwan 

im 

2. Lie mau Chan su 

3. Mau Chan Su chu (dewa pengobatan) 

4. Liu Kong (dewa Petir) 

5. Khong Bong (farmasi obat-obatan) 

6. Kwan Kong (dewa perang) 

7. Fung Lian Lo Fu (macan teratai putih, manusia yang memiliki 

ilmu macan 

8. Thiet Kwai Lie 

Ornamen yang berada di Fuk Tet Mio sebagai berikut: 

1. Naga Hijau : menandakan Raja Khiung Liung Bong yang tangguh 

( dia menciptakan uang koin segi 4 )  

2. Warna merah pada Kelenteng : kemewahan, keberanian dan sudah 

menjadi tradisi menggunakan warna merah 

3. Di setiap ujung atap memiliki ukiran dan itu adalah kumis dari 

naga.  
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4. Di dinding kanan kiri Kelenteng, Kung Sim Se Hoi Ban Chong 

Chim ( yang berarti hati pak kung sedalam Samudra), Pak Tet Bu Liong 

Yu San Chung ( pak kung memiliki budi setinggi gunung, dan yang ada di 

dinding bagian atas pintu Sin Siak Bui Lin ( bukti nyatanya ada ), dan 

ketika di gabungkan hati Pak Kung sedalam samudra, Pak Kung memiliki 

budi setinggi gunung dan buktinyatanya ada. 

5. Khi lin, binatang peliharaan dewa dan sebagai penjaga, kiri laki-

laki dan kanan perempuan. 

6. Kuda, tunggangan Pak Kung. 

Yang bersembayang di Kelenteng Fuk Tet Mio kebanyakan orang yang 

sudah berkeluarga dan perantauan yang datang untuk sembahyang kubur 

bisanya juga mengunjungi Kelenteng Fuk Tet Mio. 

 

 

Gambar 3.3. Kelenteng Fuk Tet Mio 
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Gambar 3.4. Kelenteng Fuk Tet Mio 

 

3.1.1.3. Kelenteng Cetya Dharma Abadi 

Berdasarkan wawancara yang dilakukuan penulis pada tanggal 2 

September 2017, kepada bapak Apo selaku ketua Kelenteng Cetya 

Dharma Abadi, beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng Cetya Dharma 

Abadi. 

Awalnya Kelenteng berada jauh dari permukiman warga di bangun 

oleh orang tiongkok, dan kemudian dipindahkan kepinggir jalan raya 

sehingga warga dapat mudah untuk bersembayang. Pembangunan 

Kelenteng yang telah di pindahkan pada tahun 1959 dan di renovasi pada 

tahun 2012. Pembangunan dari sumbangan suka rela warga sekitar dan 

donator yang merupakan penduduk asli pohin yang berdomisili di luar 

Bangka. Pemasukan khas dari Kelenteng dari Sumbangan suka rela 

warga, Lelang pada saat sembahyang rebut. Dengan luas bangunan 12 m 

x 8 m dan luas keseluruhan ½ hektar.  
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Sheng Ming yang ada di Kelenteng:  

1. Konghucu 

2. Kwan Im 

3. Thaipak kung-kung 

Jadwal ibadah :  sebelum beribadah ada beberapa hal yang harus di 

ketahui yaitu: sembayang harus dalam keadaan bersih, dengan hati yang 

tulus, tidak membenci sesama manusia. 

1. Sembahyang rebut : acara terbesar yang di rayakan, sembahyang 

rebut di selenggarakan 3 hari 3 malam.  

2. Sembahyang tanggal 1 dan 15 Yin li. 

3. Imlek  

 

Gambar 3.5. Kelenteng Cetya Dharma Abadi  

3.1.1.4. Kelenteng Kwan Ti Miao Amal Abadi 

Berdasarkan wawancara yang dilakukuan penulis pada tanggal 3 

September 2017 kepada bapak Ahian selaku Ketua Kelenteng Kwan Ti 
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Miau, bapak Ahian sudah 7 tahun merawat Kelenteng Kwan Ti Miau, 

beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng Kwan Ti Miau 

 Awal mula Kelenteng ini berdiri pada tahun 1980an dari tahun 

belanda dan yang mendirikannya adalah orang RRC dan di renovasi ulang 

pada tahun 2011 yang menghabiskan biaya 2 miliar rupiah, dana tersebut 

dari sumbangan dari donator yang berasal dari sungailiat yang merantau 

ke singapura.  

Shenming yang ada di Kelenteng:  

1. Kwan Kong 

2. Kwan Phin 

3. Pak Kung dan Pak Pho  

4. Sin Cu Ya 

Jadwal ibadah :  sebelum beribadah ada beberapa hal yang harus di 

ketahui yaitu: sembayang harus dalam keadaan bersih, dengan hati yang 

tulus, tidak membenci sesama manusia. 

1. Tanggal 1 dan tanggal 15 Yin li 

2. Imlek tanggal 1 bulan 1 Yin li 

3. Ulang tahun Thepakung tanggal 2 bulan 2 Yin li 

4. Ulang tahun Kwan Im : tanggal 24 bulan 6, tanggal 9 bulan 6, dan 

tanggal 19 bulan 6 Yin li 

5. Sembahyang rebut Yin li 

 Permasalahan yang terjadi sekarang Konghucu adalah agama 

tertua di dunia tetapi sekarang menjadi agama yang paling sedikit 
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penganutnya. Ketua Kelenteng sebenarnya sudah ingin mengundurkan 

diri menjadi ketua ingin beristirahat di rumah tetapi tidak ada yang mau 

menggantikannya, Kelenteng yang bersifat individu dan tidak ada 

kelompok. Anak muda sekarang kurang terketuk hatinya untuk 

sembahyang, “kalau bukan generasi muda yang mengurus Kelenteng 

siapa lagi?” kata narasumber. 

 

Gambar 3.6. Kelenteng Kwan Ti Miau Amal Abadi 

 

3.1.1.5. Kelenteng Jaya Bakti  

Berdasarkan wawancara yang dilakukuan penulis pada tanggal 2 

September2017 kepada Ibu Elania selaku Sektertaris Kelenteng Jaya 

Bakti, beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng Jaya Bakti dan menjadi 

serketaris secara ikhlas dan tidak di bayar. Sturktur oraganisasi: 

1. Ketua : Bong Hak Cai  

2. Wakil : Siak Thung Fong 

3. Anggota : Achan, Wanfet, Popel, Hong Fu, Akong 
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 Kelenteng sudah berdiri pada tahun 1970-an dan pendirinya 

adalah Chin Ten Choi. Kelenteng Jaya Bakti tempat yang sakral dan 

hanya di perbolehkan untuk sembahyang dan tidak boleh untuk foto-foto. 

Dengan luas Bangunan 20 meter x 25 meter. 

Shenming yang ada di Kelenteng:  

1. Thaipak kung  

2. Thaipak pho 

3. Kwan Im 

4. Kong Fu Se : guru agama 

5. Kwan im 

Jadwal ibadah :  sebelum beribadah ada beberapa hal yang harus di 

ketahui yaitu: sembayang harus dalam keadaan bersih, dengan hati yang 

tulus, tidak membenci sesama manusia. 

1. Sembahyang Rebut  

2. Ulang tahun Thepakung 

3. Tanggal 1 dan 15 Yin li 

4. Imlek  

 Permasalahan sekarang, anak muda jarang untuk bersembahyang 

dan juga sudah banyak yang berpindah agama. “ketakutan saya adalah 

agama Konghucu akan punah karena tidak ada kesadaran untuk 

meneruskan merawat Kelenteng, dan kami adalah generasi terakhir untuk 

mengurus Kelenteng. 
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Gambar 3.7. Kelenteng Jaya Bakti 

 

3.1.1.6. Kelenteng Pho Hap Miao 

Berdasarkan wawancara yang dilakukuan penulis pada tanggal 3 

September 2017 kepada bapak Khoi Sen selaku wakil ketua Kelenteng 

Jaya Bakti, beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng Jaya Bakti dan 

menjadi serketaris secara ikhlas dan tidak di bayar. 

Kelenteng berdiri pada masa belanda, dan pada tahun 1960 pindah 

ke di depan jalan raya supaya lebih dekat dengan rumah warga. Renovasi 

terjadi dua kali pada tahun 1982 dan 1983 dan menghabiskan biaya 

keseluruhan 60 juta. Luas Kelenteng sekitar 8 x 11 meter dan renovasi 

dari dana warga sekitar, ketika Kelenteng membuat surat izin tahun 1982 

tapi digagalkan dan harus berganti nama menjadi vihara baru 

diperbolehkan. 

Shen Ming yang ada di Kelenteng: 

1. Thaipakung 
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2. Thaipak Pho 

Jadwal ibadah :  sebelum beribadah ada beberapa hal yang harus di 

ketahui yaitu: sembayang harus dalam keadaan bersih, dengan hati yang 

tulus, tidak membenci sesama manusia. 

1. Sembahyang Rebut  

2. Ulang tahun Thepakung 

3. 1 dan 15 Yin li 

4. Imlek 

Cerita di balik sembayang rebut adalah Kwan im yang berubah 

menjadi jelmaan yang sangat mengerikan, untuk membagikan makanan 

untuk arwah yang terlantar seperti meninggal tabrakan, dan yang laiinnya 

sehingga mereka tidak mengganggu warga sekitar. Warna merah pada 

Kelenteng adalah symbol dari Tionghoa yang berani, suci dan benar dan 

kombinasi warna kuning artinya emas. 

 

Gambar 3.8. Kelenteng Pho Hap Miao 
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3.1.1.7. Kelenteng Kwan Im 

Berdasarkan wawancara yang dilakukuan penulis pada tanggal 

3 September 2017 kepada bapak Abot selaku pengurus dari keleteng 

Kwan Im, Bapak Abot sudah 9 tahun menjadi pengurus Kelenteng Kwan 

Im, beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng Kwan Im. 

Pendiri Kelenteng ini bernama Hermanto Wijaya yang berasal dari 

sungailiat yang merantau ke luar membangun tempat ibadah yang unik 

berbentuk kapal yang menandakan tidak memandang kaya miskin 

seseorang dan warna hijau melambangkan Ratu Kidul, dengan luas 

keseluruhan 2 hektar. 

Shen Ming yang di sembahyangkan adalah Leng sen: Naga Air, 

Ibunda Ratu Kidul, Dewi Kwan Im. Acara yang di rayakan adalah Kwan 

im tan yang diselenggarakan tiga kali yaitu : tanggal 24 bulan 6, tanggal 9 

bulan 6, dan tanggal 19 bulan 6 Yin li, sembahyang tanggal 1 dan 15 Yin 

Li. Kelenteng memiliki sebuah sumur yang di percayai untuk kesehatan.  
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Gambar 3.9. Kelenteng Kwan Im 

 

3.1.1.8. Kelenteng Kwan Ti Miaw Dharma Abadi 

Berdasarkan wawancara yang dilakukuan penulis pada tanggal 3 

September 2017 kepada bapak Sung Sun Khin selaku pengurus dari 

keleteng Kwan Ti, beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng Kwan Ti. 

Sruktur yayasannya ada dewan Pembina diketuai oleh Bhiksu Surya 

Karma Tjandra, Sewan Pengawas diketuai oleh Liu Tjun Djah dan Dewan 

pengurus ketuanya Sung Sun Khin. 

Keleteng berdiri pada tahun 1887, beralamatkan jl. S.Parman 

Sungailiat dengan luas keselurusan 352 m
2
, didirikan oleh kuli tambang 

yang merupakan kuli kontarak Belanda yang berasal dari Tiongkok, 

pertama kali dibangun pada tahun 1881, karena letaknya dipersimpangan 

menghadap pelabuhan, maka pada tahun 1887 di pindahkan ketempat 
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yang sekarang. Shen Ming yang di sembahyangkan adalah Kwan Ti, 

Kwan Im, dan Pak Kung. 

Perayaan di lakukan pada saat sembahyang rebut yaitu membagikan 

beras kepada orang yang kurang mampu, 1 dan 15 Yin li, imlek, Kwan im 

tan yang diselenggarakan tiga kali yaitu : tanggal 24 bulan 6, tanggal 9 

bulan 6, dan tanggal 19 bulan 6 Yin li. 

 

Gambar 3.10. Kelenteng Kwan Ti MiawDharma Abadi 

 

3.1.1.9. Puri Tri Agung 

Berdasarkan wawancara yang dilakukuan penulis pada tanggal 2 

September 2017 kepada ibu Ani selaku pengurus dari Puri Tri Agung, 

beliau bertempat tinggal sekitar Puri Tri Agung 

Puri Tri Agung di bangun pada 18 september 2002 Jam 09:00 yang 

disaksikan Ir. Maulanan Ali. Msc, bapak Bujung Benjamin selaku dari 

ketua yayasan pada waktu itu, Bhiksu Tinghai, Ahli Hongsui serta 

kumpulan dari sesepuh dan resmi di buka pada tanggal 18 januari 2015. 
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Dengan luas 4,47 hektar yang di buat di tanah pemerintah dan membuat 

perjanjian dijadikan lokasi wisata. Puri Tri Agung adalah padepokan 

tempat berkumpulnya budaya Tionghoa 

Ada 3 kegiatan besar yang di selenggarakan Puri Tri Agung yaitu : 

a. Cap Go Meh (kuliner khas bangka dibagikan secara gratis) 

b. Ulabana (Sembahyang Rebut) 

c. Sembahyang Bulan 

 

Gambar 3.11. Kelenteng Puri Tri Agung 
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Gambar 3.12. Kelenteng Puri Tri Agung 

 

3.1.1.10. Kelenteng Fu Tet Che 

Berdasarkan wawancara yang dilakukuan penulis pada tanggal 3 

September 2017 kepada bapak Ating selaku ketua dari Fu Tet Che, beliau 

bertempat tinggal sekitar Fu Tet Che. 

Dahulu sebelum Kelenteng ini di bangun, ini adalah parit timah, dan 

di sebelah parit timah ada Kelenteng kecil, Kelenteng ini berdiri sejak 100 

tahun yang lalu saat singkek mendarat ke Bangka. Renovasi sudah 

keempat kalinya, tahun 1996, 1992, 1986, dan Pada tahun 2015 kebakaran 

hebat melanda Kelenteng ini, ketika Keleteng membuka sumbangan 

melalui nomor rekening kurang lebih ada 800 sumbangan yang masuk ke 

rekening Kelenteng untuk membangun, diperkirakan 10 miliar dana yang 

dikeluarkan untuk membangun Kelenteng Fu Tet Che, penyebab dari 

kebakaran itu tidak diketahui hingga sekarang. 
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Dengan luas bangunan Kelenteng 9 x 7 meter dan luas keseluruhan 

sekitar 12 x 10 meter. Shen Ming yang disembahyangkan adalah : 

a. Pak Kung Fu De Zheng Shen 

b. Shan Bo Gong : Raja Hutan 

c. Hua Gong Hua Mu : Jodoh  

d. Zhi Gao Tai Bo Gong : pejabat   

e. Tu Di Gong : Dewa Tanah 

f. Bai Hu Jiang Jun : Macan Putih 

g. Zhang Bo Gong: Dagang 

Kegiatan yang di selenggarakan Kelenteng Fu Tet Che yaitu : 

a. Sembahyang Rebut 

b. 1 dan 15 Yin li 

c. Hari ulang tahun Thaipakung tanggal 2 bulan 2 Yin li 

Dominan warga yang bersembahyang adalah 30 tahun hingga 40 tahunan. 

 

 

 

Gambar 3.13. Kelenteng Fu Tet Che 
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3.1.1.11. Kelenteng Sip Sam Fun 

Berdasarkan wawancara yang dilakukuan penulis pada tanggal 2 

September 2017 kepada bapak Aliong selaku ketua dari Kelenteng Sip 

Sam Fun, Bapak Aliong sudah 9 tahun menjadi pengurus Kelenteng Sip 

Sam Fun, beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng Sip Sam Fun.  

Kelenteng di bangun pada tahun 2010, awal mula bertiga punya ide 

ingin membuat tempat ibadah untuk dipakai anak cucu di kemudian hari, 

dana pembangunan dari warga sekitar, tanah milik ketua penasehat 

disumbangkan untuk mendirikan keleteng. Dengan luas bangunan 20 x 35 

meter, pembangunan menghabiskan dana 2 miliar, tenaga yang bekerja 

tidak dibayar. 

Perbedaan Tao dan Konghucu, kalau Konghucu mengajarkan kita 

tentang budi pekerti, berbakti kepada orang tua, menghormati orang yang 

lebih tua dan kalau Tao mengajarkan tentang surga. Sembahyang pertama 

untuk Tuhan, dan Tuhan berada di hati kita. 

 Atribut yang ada di keleteng 

a. Cham si : sebuah ramalan 

b. Khilin : penjaga pintu 

c. Kim Chi Lu : untuk membakar kimci 

 Shen Ming yang di sembayangkan adalah :  

a. Kwan Kong  

b. Kwan Im 
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c. Thaisan Lo Kiun ( Dewa tertua ) 

d. Kwan Ti (Dewa perang ) 

e. Ma Im 

f. Ma Cho ( Dewa Laut ) 

g. Dewa Thoi Sin Ya ( Dewa Rejeki ) 

h. Thu Tip Pak Kung ( Dewa Bumi ) 

Kegiatan yang di selenggarakan Kelenteng Sip Sam Fun yaitu : 

1. Sembahyang Rebut : Alam bakah di buka, thaiseja adalah dewa 

pengendali di alam sana, thaseja yang membagi ratakan makanan kepada 

arwah yang meninggal tidak wajar sehingga tidak menggangu manusia, 

dulunya hasil pertanianm dan di control oleh Dewi Kwan Im, selesai 

sarinya di hisap oleh arwah dan di rebut. 

2. 1 dan 15 Yin li 

3. Hari ulang tahun Kwan Kong : tanggal 24 bulan 6 

         

Gambar 3.14. Kelenteng Sip Sam Fun 
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3.1.1.12. Kelenteng Dewi Laut 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 3 

September 2017 kepada bapak Ahak selaku penjaga dari Kelenteng Dewi 

Laut, beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng Dewi Laut.  

Kelenteng berdiri 2003 dan sampai 2007 berhenti gara-gara dana 

tidak mencukupi, kemudian dilajutkan pembangunan pada tahun 2008 

dan diresmikan tanggal 24 april 2011. Ukuran Kelenteng 60 x 40 meter 

dan ada patung 12 shio. Sumbangan 30 persen dari pemerintah dengan 

syarat harus menjadi tempat wisata. 

Shenming yang di sembayangkan:  

1. Sung eng ngi: dewa pendengar 

2. Chen ling ngan: dewa melihat 

3. Tian Hao san me: dewi laut 

4. Thu ti pak kung: dewa Bumi  

5. Kwan Ti : dewa perang 

6. Mustika dewi laut : Lu We Hi 

7. Dewi Kwan Im 

Ornament Kelenteng 

1. Naga Hijau : Naga Air, Naga kuning : Naga Api, Naga coklat : 

Naga Kayu. 

2. Kelenteng merah menandakan keberanian 

3. Lilin : sebagai penerang rejeki  

4. Minyak : Cahaya kehidupan 
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5. Api : Penerang  

Buah untuk sembahyang memiliki arti:  

1. Jeruk : membawa Rejeki  

2. Apel : Kebahagian  

3. Pir : Panjang Umur  

4. Pisang : keselamatan 

5. Semangka : keselamatan  

Kegiatan yang di selenggarakan Kelenteng Dewi Laut yaitu : 

1. Sembahyang Rebut : Alam bakah di buka, thaiseja adalah dewa 

pengendali di alam sana, thaseja yang membagi ratakan makanan kepada 

arwah yang meninggal tidak wajar sehingga tidak menggangu manusia, 

dulunya hasil pertanianm dan di control oleh Dewi Kwan Im, selesai 

sarinya di hisap oleh arwah dan di rebut. 

2. Hari ulang tahun Dewi Laut : bulan 3 tanggal 23 Yin li (acara 

terbesar) 

3. Sembahyang Rebut : acara lelangan. 

 

Gambar 3.15. Kelenteng Dewi Laut 
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3.1.1.13. Kelenteng Kwan Im 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 3 

September 2017 kepada bapak Asen selaku penjaga dari Kelenteng Kwan 

Im, beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng Kwan Im.  

Kelenteng awalnya milik Pribadi dari Thaipak Men dan telah 

meninggal, dan sudah ratusan tahun berdiri tetapi telah mengalami 3 kali 

renovasi, banyak orang berobat di Kelenteng Kwan Im. Rehap ke 3 di 

biayai oleh tiga orang yaitu Cung Khin Fui, Agus Sulaiman, Chian Bun 

Fa dan sumbangan sukarela dari penduduk. Ukuran bangunan 20 x 30 

meter. 

Kegiatan yang di selenggarakan Kelenteng Dewi Laut yaitu : 

a. kwan im tan : tanggal 24 bulan 6, tanggal 9 bulan 6, dan tanggal 

19 bulan 6 Yin li 

b. thaipakung ulang tahun : tanggal 2 bulan 2 Yin Li 

c. sembahyang rebut : tanggal 15 bulan 7 Yin li 

Shenming yang sembahyangkan: 

a. Sam luk pak kung : dewa Perang 

b. Kwan im 

c. Sin mu nyong 

d. Konghucu 

e. Kwan kong 

f. Fat kong 
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g. Pet Ti 

h. Sui sian thai bong 

i. Khan bong thai ti  

 

Gambar 3.16. Kelenteng Kwan Im 

 

 

Gambar 3.17. Kelenteng Kwan Im 
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3.1.1.14. Kelenteng Kwan Ti Miaw 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 3 

September 2017 kepada bapak Ali selaku penjaga dari Kelenteng Kwan 

Ti Miaw, beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng Kwan Ti Miaw.  

Menurut orang tua dulu sudah ada sekitar 200 tahun yang lalu, pada 

saat itu masih Kelenteng kecil, kemudian di renovasi pada tahun 1846 

dibuktikan dengan prasasti persemian “ Dao Kuang 26 Nian”. Terjadinya 

pristiwa kebakarran pada tahun 1998 yang terselamatkan dari pristiwa ini 

adalah patung Pak Kung, dan Thu Thi Kung, Lonceng dari Abad ke 19, 

papan nama, papan prasasti peresmian, papan nama Kwan Ti Miau. Luas 

bangunan sekitar 240 m
2
 dengan lebar 12 meter dan panjang 20 meter. 

Dibuat dengan batu bata dan tanah liat dengan kontruksi 8 tiang bulat dan 

kokoh, bertuliskan aksara Tionghoa.  

Kegiatan yang di selenggarakan Kelenteng Kwan Ti Miaw yaitu : 

1. Thaipakung ulang tahun : tanggal 2 bulan 2 Yin Li 

2. Kwan im Tan 

3. Kwan Tie Tan 

4. Kwan Phin Thai Ce Tan 

5. Imlek  

6. Sembahyang rebut : tanggal 15 bulan 7 Yin li 

7. 1 dan 15 Yin li 

Shenming yang sembayangkan: 

1. Dewa Kwan Shen Tie Kiun 
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2. Kwan Phin Thai Ce 

3. Cou Chiong Ciong Kiun 

4. Dewa Ng Fong  

5. Dewi Kwan Im 

6. Dewa Thien hau Shen Mu 

7. Dewa Chai Shen 

8. Dewa Thai Soi Shen Kiun 

9. Dewa Pak Kung 

10. Dewa Thu Thi Kung 

11. Dewa Mun Shen 

 

Gambar 3.18. Kelenteng Kwan Ti Miaw 

 

3.1.1.15. Kelenteng Fut Tet Kiung 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 6 

September 2017 kepada bapak Akiun selaku pengurus dari Kelenteng Fut 

Tet Kiung, beliau sudah 3 tahun menjadi pengurus Kelenteng Fut Tet 
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Kiung beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng Fut Tet Kiung dan di 

gaji 1.500.000 / bulan. 

Kelenteng berdiri pada 108, dan di renovasi tahun 1990 dan 

diresmikan 1991, luas bangunan 25 meter x 20 meter, ketua dari 

Kelenteng Athu, wakil adalah aon yang tinggal di daerah Kelenteng. 

Kelenteng yang dibuat tanpa ada kayu, genteng semua. Tidak ada arsitek 

saat pembangunan, thaipak yang di utus mbah untuk membuat ukuran di 

seluruh Kelenteng. Mbah adalah dewa beragama islam dan 

persembahannya ayam panggang dan ketan kuning. 

Shen Ming yang sembahyangkan: 

a. Phak Kung dan Phak Pho. 

b. Dewi Kwan Im. 

c. Mbah (islam), pegangan Mualim untuk lukthung (system 

kerasukan). 

Kegiatan besar yang di selenggarakan Kelenteng Satya Bakti yaitu : 

a. Kwan jim san, tanggal 24 bulan 6, tanggal 9 bulan 6, dan tanggal 

19 bulan 6 Yin li. 

b. Sembahyang rebut, pada tanggal 15 bulan 7 Yin. 

c. Pak kung san, tanggal 2 bulan 2 Yin li. 

d. Ulang tahun mbah, 3 september. 

Perancangan Buku Infromasi..., Serlin Marsela, FSD UMN, 2018



64 

 

 

 

Gambar 3.19. Kelenteng Fut Tet Kiung 

3.1.1.16. Kelenteng Kwan Ti Miaw 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 7 

September 2017 kepada bapak Buntu dan Kongian selaku mantan 

pengurus dari Kelenteng Kwan Ti Miaw, beliau dulunya sudah puluhan 

tahun menjadi pengurus Kelenteng Kwan Ti Miaw,beliau bertempat 

tinggal sekitar Kelenteng Kwan Ti Miaw. 

Kelenteng ini sudah lama berdiri dari 100an tahun yang lalu di 

bangun oleh orang Tiongkok yang datang ke Bangka, dengan luas 

bangunan 20 x 15 meter, luas keseluruhan 70 x 50 meter. Buku Kelenteng 

sudah hilang terbakar. Perbedaan sin dan sian, sin adalah derajatnya lebih 

tinggi dari manusia tapi lebih rendah dari dewa dewi, seperti pahlawan 

yang memberantas orang jahat dan kalau Sian adalah derajatnya paling 

tinggi dan tidak memiliki dosa. Kwan Ti seorang raja perang, dia 

meninggal di medan perang dan kepalanya putus dan kemudian di bawa 

ke dewi sin mu dan di angkat menjadi sin.  
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Shenming yang sembayangkan: 

a. Kwan Ti  

b. Dewi Kwan Im 

c. Kung- kung 

d. Nabi Kong Hu Cu 

e. Fa Kong Thai Ti 

f. Sak Thew Kung-Kung 

Sembayang yang di selenggarakan Kelenteng Kwan Ti Miaw yaitu : 

a. Sembahyang rebut, pada tanggal 15 bulan 7 Yin. 

b. Pak kung san, tanggal 2 bulan 2 Yin li. 

d. Kwan im san, tanggal 24 bulan 6, tanggal 9 bulan 6, dan tanggal 

19 bulan 6 Yin li. 

Narasumber berkata “seumuran saya adalah generasi terakhir yang 

mengetahui tentang Kelenteng, jika saya meninggal siapa lagi yang akan 

meneruskannya”. 
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Gambar 3.20. Kelenteng Kwan Ti Miaw 

3.1.1.17. Kelenteng Kwan Ti Miaw 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 5 

September 2017 kepada bapak Ngiat Hiung selaku serketaris makin di 

Kelenteng Kwan Ti Miaw, beliau sudah 4 tahun menjadi seketaris makin 

di Kelenteng Kwan Ti Miaw,beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng 

Kwan Ti Miaw. 

 Kelenteng pertama kali di bangun pada tahun 1983, dan telah 

mengalami renovasi pada tahun 1991, 1992 dan terakhir 2015. Ketua dari 

Kelenteng adalah Liu Tet Achoi, wakil Tham Kim San, bendahara Tet 

Yung. Luas bangunan 12 meter x 25 meter dan luas keseluruhan ¾ hektar. 

Pembangunan di biayai dari uang sumbangan sukarela 

Shenming yang sembayangkan: 

a. Kwan Ti  

b.  Kung- kung 
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c. Nabi Kong Hu Cu 

Sembayang yang di selenggarakan Kelenteng Kwan Ti Miau Terubus 

yaitu: 

a.  Sembahyang rebut, pada tanggal 15 bulan 7 Yin. 

b. Pak kung san, tanggal 2 bulan 2 Yin li 

c. Kwan kong, tanggal 18 bulan 2 

Narasumber berkata bahwa tidak ada buku yang membahas Kelenteng, 

karena masa orde baru yang membakar semua buku sejarah Kelenteng. 

Penduduk di terubus 70 persen penganut agama Konghucu. Duluya 

namanya setia darma dan berstatus Vihara, tetapi sekarang pengurus 

Kelenteng yang mengurus untuk mengganti nama sebagai keleteng. 

 

Gambar 3.21. Kelenteng Kwan Ti Miaw 
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3.1.1.18. Kelenteng Setia Bakti 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 5 

September 2017 kepada bapak Achion selaku ketua  Kelenteng Setia 

Bakti,beliau bertempat tinggal sekitar Kelenteng Setia Bakti. 

Kelenteng bediri sudah 100 tahun lebih, pertama berdirinya 

Kelenteng gara-gara awalnya segerombol orang sedang mencari ikan 

disungai kemudian tiba-tiba menemukan gong, dan sepaket patung dewa 

dewi dari mulai itulah di bangunlah Kelenteng, selang puluhan tahun 

patung-patung tersebut di curi orang dan menghilang kemudiaan di 

gantikan dengan patung baru yang di beli dari China. Luas keseluruhan 

Kelenteng ½ hektar dan bangunan Kelenteng 30 x 35 meter. Renovasi 

terakhir pada tahun 2000 dan dari sumbangan warga sekitar. 

Asal usul dari Thaiseja, Thaiseja di utuskan oleh langit untuk 

menjaga kedua desa tersebut supaya tidak terjadi perperangan , tetapi desa 

pertama meracuni air sumur dari desa ke dua dan kemudian sebaliknya 

juga sama. Thaiseja tidak mengetahui bahwa air sumur di racuni. Seketika 

Thaiseja meninggal karena keracunan saat meminum air sumur dari desa 

pertama, arwah Thaiseja murka dan membunuh semua orang yang ada di 

desa. Kemudia Kwan Im turun untuk membuat perjanjian bahwa setiap 

tahunnya manusia harus memberi arwah Thaiseja makan dan terbentuklah 

perayaan sembahyang rebut.  

Shenming yang sembayangkan: 

a. Sin Mu Nyong 
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b. Kwan Im 

c. Kung-kung 

Kegiatan besar yang di selenggarakan Kelenteng Setia Bakti Koba 

yaitu: 

a. Sembahyang rebut, pada tanggal 15 bulan 7 Yin. 

b. Pak kung san, tanggal 2 bulan 2 Yin li 

c. Ulang tahun Sin Mu Nyong tanggal 23 bulan 3  

 

 

Gambar 3.22. Kelenteng Setia Bakti 

 

3.1.1.19. Kelenteng Kong Fuk Miaw 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Aset 6 

September 2017  selaku ketua  Kelenteng Kong Fuk Miau, beliau telah 

menjadi ketua selama 24 tahun, beliau bertempat tinggal sekitar 

Kelenteng Kong Fuk Miau. 
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Keleteng di bangun pada tahun 1820, dibangun bersamaan dengan 

Masjid jamik, yang di bangun oleh dua saudara kembar yang bernama 

mayor Chin dan mayor Cung. Pada zaman orde baru semua buku-buku 

sejarah kenteng di bakar dan orang mentok mempertahankan Kelenteng 

supaya tidak di gusur. Luas keseluruhan 3000 lebih meter dan bangunan 

memiliki luas 20 meter x 15 meter. 

 Shenming yang sembahyangkan: 

a. Ng Thian Kung-kung 

b. Kwan Im 

c. Thai Soi Sin Khiun 

d. Choi Sin: rejeki 

e. Chung Sin: semua bisa di kabulkan 

f. Ma Chu  

g. Thai San Lo Kiun 

Kegiatan besar yang di selenggarakan Kelenteng Kong Fuk Mio yaitu: 

a. Sembahyang rebut, pada tanggal 15 bulan 7 Yin. 

b. Cap Go Meh 

c. Hari ulang tahun pak kung : tanggal 6 bulan 6 
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Gambar 3.23. Kelenteng Kong Fuk miau 

 

3.1.1.20. Kelenteng Sin Mu 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 4 

September 2017 kepada bapak Amen selaku pengurus Kelenteng Sin Mu, 

beliau telah 6 tahun menjadi pengurus Kelenteng Sin Mu, beliau 

bertempat tinggal sekitar Sin Mu 

 Kelenteng Sin Mu berdiri pada tahun 1843 dari zaman belanda 

dan yang membangun pertama kali orang singkek, luas Kelenteng 50 x 40 

meter. 

Shenming yang sembahyangkan: 

a. Dewi Sin Mu : dewi laut 

b. Mong Hoi Co Kiun : wakil dari Dewi Laut 

c. Phin Kong Co Kiun : wakil dari Dewi Laut  

d. Kwan Ti : Jendral perang  

e. Pak Kung : dewa tertua  

f. Su Pat Kung :Dewa Kayu 
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g. Tu Thi Pak Kung : sekertaris Sin Mu 

Sembayang yang di selenggarakan Kelenteng Sin Mu yaitu : 

h. Sembahyang ulang tahun Dewi Sin Mu: tanggal 23 bulan 3 

i. Sembahyang Rebut  

j. Imlek  

k. Tanggal 1 dan 15 Yin Li 

 

Gambar 3.24. Kelenteng Sin Mu 

 

3.1.1.21. Ahli Agama 

Penulis melakukan wawancara kepada pak Adi selaku keagamaan. 

Agama Tao, Konghucu, dan Budha saling berkaitan dan disebut dengan 

Tridarma. Agama Tao lebih menjelaskan tentang spiritual dan ketuhanan 

dan agama Konghucu lebih menjelaskan untuk menghormati orang tua, 

tata karma, etika, sopan santun, dan Konghucu lebih tentang cara 

bermasyarakat. Agama Tao dan agama Konghucu berkaitan karena 

setelah meninggalnya nabi Tao Thai Sang Lao Jun terlahirlah nabi Kong 
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Zi dan Nabi Kong Zi menyempurnakan Kitab Wu Jing (jilid 4) menjadi 

Kitab Su si (jilid 5). Pak Adi pun menjelaskan kenapa munculnya 

perayaan Imlek, sembahyang rebut, terbentuknya kelenteng dan yang 

lainnya, yaitu:  

Sejarah Imlek, Imlek zaman dahulu adalah perayaan musim semi, 

perayaan yang meriah dan setiap perayaan masyarakat berpakaian bagus 

untuk menyambut musim semi, semua keluarga berkumpul untuk makan 

Bersama dan punyak dari kemeriahan musim semi adalah tanggal 15 

bulan 1 lunar yaitu Cap Go Meh di mana bunga-bunga bermekaran. 

Masyarakat menggunakan warna merah karena pada zaman dahulu Khilin 

memangsa ternak masyarakat, Khilin adalah berbadan kuda, bersisik 

naga, bertelinga kelinci, bertanduk rusa,. Sisik naganya tidak bisa 

ditembus dengan panah, dan pada saat itu banyak juga korban, orang 

sangat ketakutan, dan pada suatu ketika seorang warga memakai baju 

merah dan Khilin takut dan menghindar dan dari situlah warna merah 

muncul, Merah juga melambangkan keberanian dan keberuntungan.  

Terbentuknya tempat Ibadah Konghucu, Masuk bulan 2 tanggal 2 

lunar, mulai percayanya dengan senming yaitu Dewa Bumi, seperti 

thepakung kayu dan batu, masyarakat belum menemukan satu agama dan 

mereka mencari guci yang dipecahkan kemudian dibalik, seperti Kham 

Sin Min, dan mulai beribadah. Berawal masyarakat mencari pohon-pohon 

besar dan batu-batu besar untuk disembahyangkan karena pada saat itu 

masyarakat belum memiliki tempat beribadah seperti sekarang. Berlanjut 

Perancangan Buku Infromasi..., Serlin Marsela, FSD UMN, 2018



74 

 

 

sampai bulan 6 tanggal 6 lunar, masyarakat berbondong untuk membuat 

rumah kecil untuk beribadah Dan disebutlah Thaipakung (kelenteng), 

Kelenteng memiliki 3 bulan besar yaitu Bulan 2 tanggal 2 : mulai 

mengenal agama, Bulan 6 tanggal 6 : masyarakat membangun rumah 

kecil untuk beribadah, Bulan 8 tanggal 15 : kelahiran. 

Sejarah Dewi Kwan Im, Kwan Im adalah titisan dari budhi satwa, 

sebenarnya menjadi putri thionsan yang mendapatkan cobaan yang berat, 

karena ayahnya yang jahat dan dikutuk oleh Tuhan menajdi sekor sapi, 

dan salah satu obatnya itu adalah harus memotong kedua tangannya dan 

mencongkel matanya untuk campuran obat ayahnya. Pertama-tama Kwan 

Im mencongkel matanya dan kemudian Kwan Im memotong tangan 

kananya dan Kwan Im meminta tolong pembantunya yaitu Lun Mi (putri 

naga) untuk memotong tangan kirinya. Setelah itu Kwan Im bertapa, dan 

Buddha Culai memberikan pohon yang bernama Yong Liw dan ketika 

pohon itu mengeluarkan akar pertapaan Kwan Im dinyatakan sempurna. 

Ketika Kwan Im sedang bertapa Kwan Im mengeluarkan air mata, budha 

culai melihat keteguhan Kwan Im tanpa tangan tetapi tetap bertapa, 

kemudian Buddha Culai memberikan 1000 tangan pada bulan 6 tanggal 

19, fungsi dari 1000 tangan adalah untuk melawan hawa napsu di dunia 

yang buruk, dan Kwan Im moksa (meninggalkan raganya dan naik ke 

langit).Lambang sang budha yang cahaya di belakang. Sejarah Bulan 7 

lunar, Bulan 7 tanggal 1 pintu naraka sudah dibuka, puncak sampai bulan 

7 tanggal 15. Awal mula sembahyang rebut, pada waktu Budha 
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berkunjung ke neraka dan begitu banyak siksaan di neraka dan dia 

memita izin kepada raja Kumala (raja langit), untuk membebaskan para 

arwah  dan dibebaskanlah para arwah dari neraka  pada tanggal 1 bulan 7 

lunar. Pada zaman dahulu sembahyang rebut terjadi 3 hari 3 malam, dan 

yang disembahkan adalah hasil bumi seperti buah-buahan, ubi-ubian, dan 

para arwah menghisap sarinya. Arwah yang menasaran dan meninggal 

secara tidak wajar kebanyakan meninggal karena kecelakaan. Berlanjut 

pada bulan 8 para dewa dibebaskan untuk menangkap para arwah yang 

belum kembali ke neraka. Para Dewa memerlukan sebuah media untuk 

menangkap dan dari situlah mereka perlu masuk kebadan manusia dan 

ketika pada Dewa merasa nyaman dalam tubuh manusia dan terlahirlah 

Thaipak, dan puncaknya bulan 8 tanggal 15 dewa. 

Sejarah Dewi Rembulan , Ada seorang dewi yang sangat cantik 

yaitu Dewi Rembulan (Chang Er) dengan kecantikan yang luar biasa jadi 

dewa api Vasurong dan dewa api Thugonggong bertempur untuk 

merebutkan Chang Er jadi dunia hancur gara-gara pertempuran mereka 

berdua, api turun dari langit, air turun dari langit dan ada satu dewi yang 

sering disebut dengan dewi Nyi wa mengambil batu dan dileburkan 

menjadi 5 macam warna untuk menempel langit, jadi ketika masyarakat 

mengingangat sejarah Yi Wa, masyarakat membuat kue keranjang dan 

menggoreng kue keranjang untuk mengenang Yi Wa menempel langit. 

Hari Dewi rembulan yang biasa lebih dikenal dengan Valentine itu 

bertempatan tanggal 7 bulan 7 lunar. 
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Ng Ngiat Ciat, Pada zaman dahulu ada seorang pedana Menteri 

pada zaman kekaisaran, ketika ayah Menteri ini wafat digantikan oleh 

Raja muda, raja muda ini memiliki sifat yang bertolak belakang dengan 

ayah Menteri ini, Raja ini hanya memikirkan kesenangan, mencari 

kenikmatan, menghambur-hamburkan uang dan pedana Menteri ini selalu 

mengingatkan bahwa rakyat sedang mengalami kesusahan, tetapi tidak 

dihiraukan oleh raja muda ini dan sakin geramnya dia mengundurkan diri 

dari pemerintahan,  dan  Menteri ini mengambil minum dan membuat 

sebuah sajak lagu, berlayar menggunakan perahu ketengah danau, sajak 

syairnya mencurahkan hatinya yang tidak bisa menolong orang banyak 

dan menjadi beban dan  dia berfikir untuk apa aku hidup kalau tidak bisa 

menjaga rakyat, dan tidak bisa membuat raja muda sadar, sedangkan 

rakyat sedang kekurangan dan dia menerjunkan diri kedanau. Setelah itu 

berubah warna dan harum. Rakyat yang mengetahui dia begitu baik dan 

sabar, dan rakyat berlomba-lomba untuk mencari jasatnya di dalam 

danau, dengan menghalalkan segala cara, tetapi tidak menemukan si 

Menteri. Jadi para rakyat perempuan pulang kerumah dan membuat kue 

bacang, untuk dilemparkan keair supaya tidak memakan jasat dari 

Menteri yang baik hati itu. 

Menurut narasumber, tentang buku Informasi Kelenteng di Bangka 

bagus karena awalnya Konghucu awalnya berdasarkan kepercayaan 

kepada leluhur dengan mempercayai asas dari Ketuhanan jadi sekarang 

Konghucu sedang digalakan kembali karena secara pribadi yang disebut 
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agama Konghucu adalah asas kepercayaan dan asas Ketuhanan, sekarang 

sudah ada majelisnya dan dijelaskan lebih kongkrit. Konghucu tidak 

terlepas dari agama Tao. Informasi yang wajib di tampilkan lebih 

mengenalkan agama Konghucu seperti apa seperti asas tata karma, cara 

sembahyang, dan cara menghormati orang tua.  

Tahap SMA sudah mulai memilih jalan keimanan karena fase 

sekolah dasar dan menengah lebih membutuhkan karena belum bisa 

menentukan dimana pilihan untuk memilih satu ajaran agama. Jadi 

kesimpulan yang diambil dari narasumber penulis adalah disetiap 

perayaan keagamaan memiliki sejarah tersendiri di setiap perayaan 

tersebut, dan menurut pak Adi buku informasi Kelenteng di Bangka 

bagus tetapi lebih mengenal agama Konghucu seperti asas tata karma, 

cara bersembahyang seperti apa, dan cara menghormati orang tua yang 

sudah di ajarkan oleh agama Konghucu, buku ini lebih cocok untuk anak 

SD dan SMP karena menurut narasumber kalau sudah masuk ketahap 

SMA sudah mulai memilih jalan keimanan karena fase sekolah dasar dan 

menengah lebih membutukna karena belum bisa menentukan pilihan 

untuk memilih satu ajaran agama. 

3.1.1.22. Ahli Agama Konghucu di Bangka 

Menurut narasumber, tentang buku Informasi Kelenteng di Bangka 

kalau menjelaskan shenming terlalu panjang karena memiliki sejarah 

yang panjang mendingan sejarah perkelenteng dijelaskan berdiri tahun 
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berapa, yang dibangun oleh siapa dan kenapa di dirikan, ketika perdewa 

tidak perlu dibahas karena kebanyakan sudah mengerti. 

 Anak SMA sudah banyak yang tergerak untuk beribadah, dan 

yang kurang adalah anak SD dan SMP.  

Jadi kesimpulan yang diambil dari narasumber penulis adalah 

Wawancara guru Agama buku informasi Kelenteng di Bangka bagus 

tetapi kalau menjelaskan Shenming itu terlalu ribet dan tidak bisa 

diselesaikan dalam waktu singkat karena kalau membahas sejarah 

shenming perkelenteng harus butuh riset kembali dan menanyakan 

disetiap perKelenteng dan tidak semua pengurus Kelenteng mending yang 

dijelaskan dalam buku adalah sejarah perKelenteng seperti berdirinya 

tahun berapa, dibangun oleh siapa dan kenapa di bangun.  

3.1.1.23. Guru Agama Konghucu di Bangka 

Penulis melakukan wawancara kepada pak Ahiung selaku guru 

agama. Pak Ahiung mengatakan bahwa yang dipelajari dalam 

pembelajaran adalah dasar dari keimanan, sejarah suci agama Konghucu, 

pengetahuan makna dari ayat-ayat dikitab agama konghucu dan etika 

moral bedasarkan agama konghucu. Dalam pembelajaran hanya 

dijelaskan tentang sejarah awal berdirinya kelenteng dan shenming-

shenmingnya. Ada 3 kalangan dalam pembelajaran seperti sekolah 

minggu untuk tingkat SD, Pakin untuk tingkat SMP  dan SMA, dan 

kebaktian untuk semua usia, tetapi cara penyampaiannya berbeda ketika 

mengajar anak sekolah minggu, pakin dan kebaktian, memiliki materi 
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yang sama tetapi mengemasnya dengan cara berbeda seperti kalau anak 

SD di berikan contoh-contoh yang mudah di mengerti dan ketika 

mengajar tingkat SMP, SMA dan ketika bebaktian mengemasnya sedikit 

di spesifikan karena memiliki tingkatan yang berbeda. Orang tua lebih 

banyak yang berminat dibandingkan anak remaja 

Ketika Pakin, diajarkan untuk beroganisasi dan menerapkan ajaran 

yang di ajarkan dalam agama Konghucu, kebanyakan yang mengikuti 

pakin adalah tingkat SMP karena kesibukan sekolah yang membuat 

tingkat SMA sedikit dalam mengikuti Pakin.  

Sedikit disinggung, bahwa pada zaman orde baru, ajaran atau 

sekolah-sekolah sempat fakum dan tidak sampai menceritakan tentang 

hal-hal yang mengerikan seperti Kelenteng digantikan menjadi vihara, 

buku-buku dibakar dan sebagainya karena untuk menghindari sifat benci 

dan tidak menggali kesalahan pada orde baru, dan selalu diajarkan bahwa 

setiah lunar Thien berkehendak apapun bisa terjadi.   Kunjungan yang 

dilakukan oleh pakin untuk melakukan pakin antar daerah jarang karena 

mengingat waktu bersekolah. 

Pak Ahiung mengatakan bagus kepada penulis untuk membuat buku 

informasi kelenteng di Bangka tetapi harus menekankan bahwa dalam 

agama Konghucu tidak mengenal dengan nama dewa dan dewi tetapi 

menggunakan shenming atau roh suci, yang dimaksud dengan Shenming 

adalah mereka yang dulunya pernah hidup pada zaman dahulu yang 

merupakan orang-orang suci yang patut kita teladani, dengan cara di 
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sembahyangkan untuk penghormatan dan mengikuti dan meneladani 

sifat-sifat baik mereka. Shenming merupakan orang yang sangat baik 

sampai ribuan tahun yang lalu masih di kenang. Angkat dulu bahwa 

agama konghucu ini sesungguhnya, tujuan utama bersembahyang hanya 

kepada lunar thien dan setelah itu barulah bersembahyang kepada para 

shenming dan meneladani sifat baik Shenming. 

Jadi kesimpulan yang diambil dari narasumber penulis adalah 

dipelajari dalam pembelajaran adalah dasar dari keimanan, sejarah suci 

agama Konghucu, pengetahuan makna dari ayat-ayat dikitab agama 

konghucu dan etika moral bedasarkan agama konghucu. Ada 3 kalangan 

dalam pembelajaran seperti sekolah minggu untuk tingkat SD, Pakin 

untuk tingkat SMP  dan SMA, dan kebaktian untuk semua usia, tetapi 

cara penyampaiannya berbeda ketika mengajar anak sekolah minggu, 

pakin dan kebaktian, memiliki materi yang sama tetapi mengemasnya 

dengan cara berbeda seperti kalau anak SD di berikan contoh-contoh yang 

mudah di mengerti dan ketika mengajar tingkat SMP, SMA dan ketika 

bebaktian mengemasnya sedikit di spesifikan karena memiliki tingkatan 

yang berbeda. Orang tua lebih banyak yang berminat dibandingkan anak 

remaja. kebanyakan yang mengikuti pakin adalah tingkat SMP karena 

kesibukan sekolah yang membuat tingkat SMA sedikit dalam mengikuti 

Pakin. Pak Ahiung mengatakan bagus kepada penulis untuk membuat 

buku informasi kelenteng. Angkat dahulu bahwa agama konghucu ini 

sesungguhnya, tujuan utama bersembahyang hanya kepada lunar Tian dan 
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setelah itu barulah bersembahyang kepada para shenming dan meneladani 

sifat baik Shenming. 

3.1.1.24. Wawancara Matakin Pusat 

Penulis melakukan wawancara kepada pak Petter selaku seketaris 

umum. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada pak Petter, jadi 

pak Petter mengatakan bahwa Matakin adalah majelis tinggi agama 

Konghucu, pusat dari organisasi-organisasi agama Konghucu, yang 

berkedudukan di Jakarta dan dibawahnya Matakin ada Makin dan disetiap 

kota memiliki Makin-Makin. Makin yang ad di Indonesia sekitar 200 

Makin yang berdiri, dan di Bangka sendiri memiliki 5 Makin yaitu di 

Sungailiat, Toboali, Pangkal Pinang, Jebus dan Koba dan di Bangka 

memiliki Matakin provinsi yang berada di Pangkal Pinang, Matakin 

Provinsi inilah yang menghubungkan Matakin Provinsi dengan Matakin 

Pusat.  Makin diBangka lumayan aktif saat melaporkan ketika ada sebuah 

acara di Kelenteng, melaporkan sekolah minggu bagi anak-anak SD, dan 

kegiatan pemujaannya. Bangka juga salah satu tempat yang terkenal yang 

memiliki banyak Kelenteng selain Bangka juga ada Jambi dan daerah 

lainnya. 

Pak Petter juga mengatakan bahwa sejarah pada saat pak Soekarno 

menjadi presiden, agama Konghucu adalah salah satu agama yang 

dilayani oleh negara dan pada tahun 1946 Pempres menetapkan syarat 

untuk menjadikan sebuah kepercayaan menjadi agama adalah memiliki 

Tuhan hanya satu, memiliki kitab pedoman, memiliki tata ibadah, dan 
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memiliki Nabi. Matakin ini cikal bakalnya sebuah organisasi yang paling 

tua. Jadi dahulunya ada yang namanya tionghoa khue kwan yang 

didirikan pada tahun 1900 yang cikal bakal menjadi Matakin. Jadi 

Tionghoa khue kwan adalah salah satu organisasi orng tionghoa dasarnya 

adalah Ru Ciaw agama konghucu bergerak didua bidang yaitu yang 

pertama dibidang Pendidikan karena pada zaman belanda orang tionghoa 

sulit untuk mendapatkan Pendidikan karena dibatasi dan organisasi ini 

kemudian membuat sekolah-sekolah. Sekolah yang masih berdiri di 

bawah Tionghoa khue kwan adalah sekolah Pahoa, dan bidang kedua 

adalah agama yang akan melahirkan Matakin. Pada tahun 1920-an 

dibidang agama dan Pendidikan dipecah, pengurus Tionghoa khue kwan 

lebih konsen kepada Pendidikan dan agamanya dipersampingkan.  

Kelenteng sudah ada diIndonesia sejak tahun 1200an dan yang 

tercatat sekarang Kelenteng tertua berada di Surabaya. Pada zaman 

dahulu  Kelenteng adalah tempat ibadah Bersama dengan agama Tao, 

Buddha dan agama kecil yang mereka jarang muncul, ada 3 aliran yang 

sering disebut dengan tridarma yaitu Tao, Konghucu,Buddha, dan ada 

beberapa agama kecil dan mereka ada tetapi tidak muncul, Tridarma 

tersebut bersama beribadah dalam satu Kelenteng. Pada tahun 1923 

seseorang ada yang ingin menjadikan Tridarma menjadi satu agama dan 

pada tahun yang sama Pendidikan dan Agama menjadi pecah, bidang 

agama membentuk kong kha we yaitu yang sekarang disebut dengan 

Makin, dan kong kha we itu timbul di beberapa kota karena waktu itu 
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belum ada yang mengepalai agama Konghucu seperti Matakin sekarang. 

Kemudian agama Konghucu membentuk yang namanya khong kha chung 

we yang menjadi pusat dari khong kha we yang ada. Seiring dengan 

berjalannya waktu mereka memiliki hubungan dengan Kelenteng dan 

berhubungan membentuk kegiatan Bersama. Kalau ditelusuri dari cerita 

asal usul siapa yang mendirikan kelenteng adalah agama konghucu karena 

kitab agama Tao dan agama Buddha tidak bisa menjelaskan tempat 

ibadah mereka berbentuk Kelenteng, hanya diAgama Konghucu yang bisa 

menjelaskannya. Pada suatu kejadian pengurus-pengurus Kelenteng ingin 

menjadikan satu agama dan penganut agama Konghucu tidak setuju 

karena menurut mereka tidak bisa menggabungkan 3 aliran yang berbeda 

menjadi satu keyakinan dan semenjak itu pengurus Kelenteng yang 

beragama Konghucu keluar tetapi masih beribadah di Kelenteng. 

Kemudian, Konghucu berdiri sendiri karena mereka merasa agama 

konghucu memiliki satu agama, tidak bisa menjadi satu. Kelenteng pada 

zaman itu juga bermacam-macam ada yang di bawah Tridarma dan ada 

yang tetap tempat ibadah agama Konghucu. Kemudian setelah masuk ke 

orde baru, semua yang berbau Tionghoa dimusnahkan termasuk 

Kelenteng harus dibongkar dan dibakar, tetapi pengurus Kelenteng tidak 

berani merobohkan tempat ibadah mereka, dan pengurus-pengurus 

Kelenteng berkata kepada pemerintah robohkan saja kami tidak berani 

untuk merobohkannya, tetapi negara juga tidak berani karena mereka 

mengetahui tidak boleh sembarangan merobohkan tempat ibadah. 
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Sehingga jalan tengahnya nama Kelenteng harus di gantikan dan Buddha 

merasa dekat dan menolong kelenteng dan menggantikan menjadi Vihara, 

Kelenteng hanya meminjam nama dari Vihara untuk menutupinya dari 

negara, tetapi karena sejarah inilah membuat pengurus-pengurus tidak 

memahami dan pada zaman reformasi setelah agama Konghucu sudah di 

akui oleh negara menjadi 6 agama. Tetapi Kelenteng-Kelenteng yang 

sudah menjadi Vihara tidak mau mengembalikan  Kelenteng sebagai 

tempat ibadah agama Konghucu dan Kelenteng-Kelenteng yang awalnya 

sudah menjadi Tridarma mereka terpecah seperti pindah ke bawah walubi 

dan ada yang berdiri sendiri. Sekarang kondisi Kelenteng tidak seragam 

karena banyak umat Konghucu yang mengiklaskan dan dengan seiring 

berjalannya waktu semua akan kembali seperti semula, diharapkan 

jadikan tempat ibadah Kelenteng menjadi tempat ibadah Bersama, bukan 

tempat ibadah Buddha.  

Dampaknya, agama Konghucu tidak dilayani oleh negara dan di 

dalam Kolom KTP tidak boleh mencantumkan agama Konghucu sehingga 

penganut agama Konghucu merasa takut dan mereka pindah agama 

karena tidak boleh dituliskan Agama Konghucu di kolom KTP, dan 

sebagian besar pindah ke agama Kristen, Buddha dan sebagian kecil 

pindah ke hindu dan Islam. Hingga sekarang masih ada deskriminasi 

tetapi tidak seperti dahulu, penganut agama Konghucu susah dalam 

mencari lembaga agama Konghucu seperti Matakin karena jumlahnya 

tidak terlalu banyak, ketika sekolah susah untuk mendapatkan pelajaran 
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agama Konghucu padahal dari Matakin sendiri sudah menyediakan guru-

guru yang akan disebarkan kesekolah-sekolah, kurikulum sudah disiapkan 

dan buku-bukupun sudah dipersiapkan, didukung dari pemerintahpun 

yang mewajibkan murid sekolah yang beragama Konghucu untuk 

mempelajari agama Konghucu sendiri, tetapi ketika orang tua murid 

untuk meminta anaknya mendapatkan hak untuk belajar agama konghucu 

di salah satu sekolah tetapi dari pihak sekolah tidak bisa menyediakan 

tersebut dan orang tua muridpun mengiyakan dan tidak mau ambil pusing 

Sehingga agama Konghucu terselubung, ada di beberapa instansi di 

kantor-kantor ketika bekerja disuruh untuk mencantukan agama, tetapi 

tidak menyediakan pilihan agama Konghucu dan secara tidak langsung 

meminggirkan agama Konghucu. Banyak tempat kerja, sekolahan di blok 

sehingga ada beberapa agama yang tidak membiarkan agama Konghucu 

mempengaruhi umat agamanya, dulunya ada larangan untuk tidak 

memegang hio dan melarang perayaan imlek tetapi sekarang hal tersebut 

sudah tidak ada larangan tetapi itu semua sekarang diubah menjadi 

budaya Tionghoa bukan dari agama Konghucu karena mereka mengetahui 

bahwa Tionghoa tidak bisa lepas dari Hio dan Imlek sekalipun mereka 

sekarang bukan penganut agama Konghucu. Hal-hal dari peristiwa alam 

itu adalah beribadah kepada Tian karena kebesaran Tuhan yang 

menciptakan alam. Imlek diambil dari awal musim semi dan tahunnya 

diambil dari kelahiran nabi yaitu 551 dan pada tahun 2017 imlek sudah 

ada selama 2568. Tetapi ada versi yang menyatakan bahwa Imlek sudah 
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berumur lebih dari 4000 tahun, karena ketika menggunakan tahun 2568 

itu adalah budaya agama Konghucu, dan banyak cara untuk membuat 

agama Konghucu tidak sah 

Dalam berkomunikasi dan memberikan informasi tidak ada 

masalah, Tersebar isu bahwa Matakin ingin mencaplok kelenteng-

Kelenteng, tetapi itu tidak benar adanya. Kita tidak pernah berfikiran 

untuk menguasai kelenteng, yang kita inginkan adalah kelenteng adalah 

tempat ibadah umum orng tionghoa, bukan milik satu agama apapun, 

termasuk konghucu, tetapi terkadang pemberitaan media social harus 

pintar-pintar meredam sehingga tidak berpengaruh dan tidak adanya 

masalah-masalah yang membuat negara kacau. Kelenteng sekarang sudah 

mulai mau menjadwalkan jadwal-jadwal kebaktian dan jadwal ibadah 

salah satu ada di kebayoran lama, tetapi belum semua kelenteng begitu 

karena Matakin sedang berusaha memperbaiki terlalu banyak dampak 

negative yang terjadi setelah orde baru, Kelenteng sedikit sulit karena 

banyak yang menganggap bahwa Kelenteng adalah Vihara, tetapi ketika 

kalau ingin buka-bukaan mengenai masalah Kelenteng, Matakin siap 

tinggal siapa yang akan mefasilitasi hal tersebut. Jadi misalnya, saat ada 

yang meninggal, sebenarnya sudah di kasih kartu nama ke pihak rumah 

dukanya, tetapi hanya kartu nama tidak di kasih tau ke pihak keluarga 

yang meninggal. 

Kelenteng terdapat fenomena yang menarik, karena Kelenteng yang 

berumur tua kebanyakan di dekat pantai karena orang Tionghoa berlayar 
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dan ketika mendarat yang dibuat pertama kali adalah kelenteng dulu dan 

merabah ketengah pulau. Konon dulunya orang-orang pada waktu mereka 

ingin ke nusantara, bahwa yang kuat di sini adalah ilmu hitam jadi harus 

berhati-hati dan pertama yang harus di buat adalah tempat ibadah penting 

jadi Keleteng yang dibuat, Kelenteng itu adalah suatu area yang bersih. 

Dokumen resmi data hanya beberapa Kelenteng saja karena Matakin 

punya datanya tidak semua Kelenteng, kalau literature sejarah ada dan 

awalnya agama konghucu berkembang dari solo. Caranya dengan 

pendekatan, dengan cara pelan-pelan dan memberikan pemahaman, 

walaupun itu agak sulit. 

Shinming adalah orang yang dihormati oleh leluhur kita karena 

kebaikan mereka yang sangat luar biasa seperti contohnya: Kwan kong 

yang memiliki kejujur yang luar biasa, keberani dan masyarakat 

menjadikan teladan yang harus di hormati dengan cara di sembahyangi, 

dipercaya oleh masyarakat membantu kehidupan, jadi yang harus kita 

pelajari di kelenteng itu adalah sebenarnya kita mengormati kwan kong, 

dan kita harus punya sifat jujur dan berani seperti kwan kong, Kalau kita 

Cuma menghormati tetapi tidak mengikuti dan meneladani sifat beliau 

percuma. 

Pada zaman dulu tidak bisa memisahkan antara orang Tao, Konghucu 

dan Buddha, Karena Tao belajar tentang kebatinan, Konghucu belajar 

bagaimana mendidik manusia menjadi manusia yang beretika dan orng 

buddha membicarakan bagaimana rekarnasi mereka setelah mati. Sudah 
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di ajarkan pada beberapa tahun yang lalu, ketika kita mau bersembahyang 

kita harus membersihan diri dengan cara berpantang, berpantang tidak 

harus bertapantang makan daging tetapi bisa dengan yang lain, kita 

melawan apa saja yang menjadi kebiasaan buruk kita, kita hrus jujur 

kepada diri sendiri, dan apa yang harus di ubah dari diri kita sendiri.  

Di balik budaya chengbeng dan sembahyang rebut ada maksud 

khusus dari bulan ketujuh adalah bulan setan, sebenarnya semua itu 

adanya pelajaran, chengbeng kenapa kita harus kekuburan jadi sudah di 

prediksi tambah taun orang itu akan sulit sekali untuk berkumpl dengan 

keluarga, orang itu sulit sekali untuk mengingat jasa luluhur, tambah 

kesini tambah sulit dilakukan, kemudian mereka membuat suatu tradisi 

yang bukan ajaran agama, dibuatlah bulan setan untuk cari makan 

sebenarnya pelajaran yang harus di ambil adalah kita harus mengingat 

banyak orng yang kekurangan makan sehingga kita harus memiliki jiwa 

social , dan kita mempunyai kewajiban untuk beribadah. Chengbeng, kita 

tahu kita menguburkan orang tua di suatu tempat,ketika anak-anaknya 

sudah merantau, dan pada saat itulah harus ingat kepada orng tua yang 

sudah meninggal dan kuburannya harus dibersihkan dan 

dikunjungi,pelajaran yang bisa diambil adalah kalau tidak ada ini kapan 

kita bisa berkumpul dengan keluarga dengan sodara-sodara, dengan 

adanya hari-hari besar bisa berkumpul dengan keluarga.  

Dalam buku Penulis, pak Petter menyarankan bahwa satu hal yang 

harus di pahami adalah pada saat meletakan Senming di sana, untuk 
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dihormati diKelenteng, masyarakat harus mempunyai literature itu siapa, 

karena narasumber melihat jarang Kelenteng yang seperti itu,terkadang 

mereka susah untuk menjelaskan. Jadikan kelenteng itu rumah untuk 

bersembahyang juga sebagai tempat informasi menggali suatu kebenaran. 

Bagaimana kita menggali kebenaran dengan cara mempelajari siapa 

senming-senming tersebut dengan begitu masyarakat bisa mengetahui 

sifat yang masyarakat teladani dan yang dihormati cerita hidupnya 

bagaimana. Harapan saya, setiap kelenteng bisa menjelaskan semua 

senming yang ada di kelenteng, setiap masyarakat yang bersembayang 

disana dan bahkan harus di kasih semacam papan untuk menjelaskan 

secara singkat Senming supaya mengerti. Kalau mau menghormati 

senming itu dengan serius dan wujudnya yang pernah ada jangan di 

rekayasa.  

Sekarang adalah tantangan buat Matakin dalam mengembalikan 

anak-anak muda supaya mereka mau menggali kembali nilai luhur, 

pengaruh globalisasi lebih berat dari arah barat yang membuat anak-anak 

muda condong untuk melupakan keluarga dan mementingkan yang justru 

bukan keluarga mereka. Muda-mudahan kalau ada buku untuk membuat 

anak-anak muda itu mau menggali kembali, supaya mereka bisa 

memahami betul keberadaan mereka seharusnya tidak lepas dari keluarga, 

harus diperhatikan adalah kemasan Bahasa, bahasanya harus di perhatikan 

supaya mereka tertarik dalam membacanya. Tantangan ketika anak muda 

disuruh membaca alkitab karena Bahasa alkitab terlalu membosankan 
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bagi mereka, bahasanya terlalu baku. Matakin dalam mewujudkannya 

biasanya dengan video, majalah, website tetapi masih sedikit.  

Penerbit ada tetapi masih sederhana untuk masuk ketoko, dan ada 

beberapa buku yang kita masukan ke gramedia sekarang sudah ada 

channelnya. Agama konghucu satu hal yang menekankan tidak mau 

mencari umat, tetapi ketika seseorang merasa pengen mengetahui tentang 

agama Konghucu atau semacamnya dia akan datang secara sendirinya 

dalam pertimbangan sifat misi sehingga mereka agresif mencari umat, 

kalau konghucu itu karena di agama Konghucu tidak ada perintahnya 

untuk menyebarkan agama konghucu, siapa yang mau mendekat mereka 

yang mendekati. Tugas utama Matakin adalah melayani tapi kita tidak 

pernah mengubah keyakinan orang menjadi sama seperti kita. Sekarang 

Kong Zi memiliki gelar banyak, dan salah satu yang di akui dunia adalah 

guru agung sepanjang masa, artinya beliau memiliki kemampuan untuk 

mempelajari tentang kehidupan. Nabi Kong Zi orang biasa seperti kita, 

seperti biasa kalau orang suci memiliki tanda, seperti pada waktu lahir ada 

2 ekor naga dan segala macem. Dari sisi kehidupan wahyu adalah sebuah 

pencerahan dalam kemampuan seseoarang yang mendapatkan anugerah 

dari Tuhan. Kemampuan yang luar biasa itu dianggap sebagai wahyu dari 

Tuhan, mampu mengkomplikasi dan menyatukan ajaran wu chiau 500 

ribu tahun sebelum Nabi Kong Zi lahir, zaman dahulu setiap raja 

memiliki satu penulis sejarah dan karena itulah orang Tiongkok memiliki 

kejelasan karena mereka memiliki ada penulis sejarahnya. Nabi hidup 
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dulunya tidak ada kertas di tulis di bamboo dan dibatu, dan dibuat 

menjadi Kitab yang sekarang menjadi kitab agama Konghucu se shu dan 

wo ching  supaya masyarakat setelah beliau bisa belajar dan setelah ada 

nabi Kong Zi warga bisa baca dll. Makanya nabi kong zi menjadi central 

dan perantaran pelajaran yang sulit dimengerti ini kemudian dibuat 

sehingga kita bisa mengerti. 

Jadi kesimpulan yang diambil dari narasumber penulis adalah 

Matakin berkedudukan di Jakarta dan dibawahnya Matakin ada Makin 

dan disetiap kota memiliki Makin-Makin. Makin yang ad di Indonesia 

sekitar 200 Makin yang berdiri, dan di Bangka sendiri memiliki 5 Makin 

yaitu di Sungailiat, Toboali, Pangkal Pinang, Jebus dan Koba. Bangka 

juga salah satu tempat yang terkenal yang memiliki banyak Kelenteng. 

Dampaknya dari orde baru, agama Konghucu tidak dilayani oleh negara 

dan di dalam Kolom KTP tidak boleh mencantumkan agama Konghucu 

sehingga penganut agama Konghucu merasa takut dan mereka pindah 

agama karena tidak boleh dituliskan Agama Konghucu di kolom KTP, 

dan sebagian besar pindah ke agama dan masih banyak dampak yang lain 

yang membuat Matakin sedikit susah dalam membangkitkan kembali 

agama Konghucu yang dulunya tenggelam. 

Pak Petter menyarankan bahwa satu hal yang harus di pahami adalah 

penjelasan shenming jadi setiap orang bersembahyang bisa memahami 

dan mengetahui sebenarnya shenming ini orang yang bagaimana sehingga 

bisa meneladani masyarakat yang bersembahyang di Kelenteng tersebut. 
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3.1.1.25. Wawancara Kepada Matakin Bangka Belitung 

Tugas dari Matakin Bangka Belitung adalah untuk mengurus Makin-

Makin yang ada disetiap daerah melapor setiap bulannya tentang sekolah 

minggu, kebaktian, dan perkembangan disetiap daerah, ketika makin 

daerah tidak berjalan semestinya akan di tegur supaya bisa berjalan 

kembali. Kebaitian di lakukan sebulan 2 kali atau seminggu sekali 

tergantung daerahnya bagaimana sistemnya. Kalau soal ordebaru tidak 

perlu dibahas karena ordebaru masalalu yang tidak perlu kita ungkit 

kembali yang penting sekarang pemerintah sudah mengakui agama 

Konghucu dan jangan membenci agama seseorang karena agama 

Konghucu tidak mengajarkan itu. Sekarang sudah bisa meminta dana 

kepada pemerintah dengan cara membuat proposal dan mengajukannya 

tetapi prosesnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi kalau 

kita mengenal orang pemerintah lebih mudah dalam pengurusannya. 

Dibangka Belitung terkenal dengan umat Konghucu terbanyak di seluruh 

Indonesia. Dulunya Konghucu bergabung dengan buddha dan Tao yang 

disebut dengan Tridarma memiliki 3 aliran, yaitu Tao, Buddha dan 

Konghucu. sebelum diakui pemerintah Konghucu di bantu oleh Buddha, 

seperti tmpat ibadah Kelenteng yang digantikan oleh Vihara karena pada 

saat itu yang berbau China dihapuskan dan KTP beragam Buddha karena 

Konghucu belum diakui. Sekarang pemerintah telah mengakui agama 

Konghucu jadi laksanakan agama Konghucu sebaik mungkin dan 

mengiklaskan semua kejadian yang telah terjadi karena kita telah 
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memiliki peluang bagus yang diberikan oleh pemerintah dan harus kita 

jalani tergantung umatnya semangat atau tidak. Narasumber mengatakan 

bagus kepada penulis dalam perancangan buku tetapi harus di ingat tidak 

sembarangan dalam perancangan buku dan harus di bantu oleh ahli agama 

supaya jelas dan gunakan banyak foto supaya lebih menarik dalam 

pembacaannya. 

Jadi kesimpulannya adalah sekarang Matakin sedang berusaha 

untuk menumbuhkan kembali agama Konghucu karena kita telah 

memiliki peluang bagus yang diberikan oleh pemerintah dan harus kita 

jalani tergantung umatnya semangat atau tidak. Narasumber mengatakan 

bagus kepada penulis dalam perancangan buku tetapi harus di ingat tidak 

sembarangan dalam perancangan buku dan harus di bantu oleh ahli agama 

supaya jelas dan gunakan banyak foto supaya lebih menarik dalam 

pembacaannya. 

3.1.1.26. Remaja 15-18 tahun tingkat SMA 

Narasumber memiliki jarak rumah dan Kelenteng berdekatan, 

narasumber adalah anggota pakin dan setiap minggu ikut dalam beribadah 

dan belajar agama Konghucu. Narasumber mengetahui perayaan besar 

dan shenming diagama Konghucu tetapi tidak megerti sejarah dan 

maksud dari perayaan dan shenming tersebut. Ketika kebaktian 

kebanyakan yang mengikuti adalah orangtua dan yang kurang mengikuti 

kebaktian adalah fase SMP. 
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 Informasi yang penting diketahui oleh narasumber adalah sejarah 

kelenteng, pengenalan Shenming diKelenteng, jadwal Ibadah karena 

disetiap Kelenteng belum tentu ada pakin dan jadwal ibadah sangat 

penting. Jadi kesimpulan yang diambil dari narasumber penulis adalah 

narasumber mengetahui perayaan dan shenming di kelenteng dekat 

rumahnya tetapi kurang mengerti sejarah dari perayaan dan shenming 

tersebut. Kebanyakan yang ikut kebaktian adalah orangtua dan yang 

kurang adalah pada fase SMP. Menurut narasumber yang penting dalm 

buku adalah pengenalan singkat tentang Shenming di Kelenteng, jadwal 

ibadah.  

3.1.1.27. Remaja 15-18 tahun tingkat SMK 

Narasumber memiliki jarak rumah dan Kelenteng berdekatan, narasumber 

adalah anggota pakin dan setiap minggu ikut dalam beribadah dan belajar 

agama Konghucu. Narasumber mengetahui perayaan besar dan diagama 

Konghucu tetapi tidak megerti sejarah dan maksud dari perayaan tersebut. 

Narasumber kurang memahami shenming yang ada di Kelenteng. 

Informasi yang penting diketahui oleh narasumber adalah sejarah 

kelenteng, pengenalan Shenming diKelenteng, Menurut narasumber yang 

penting dalm buku adalah maksud dari perayaan yang ada diKelenteng 

dan jadwal ibadah, buku Informasi lebih cocok untuk anak SMK dan 

SMA karena mereka lebih mengerti dan mempunyai niat untuk 

mengetahui agama sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa di ambil adalah 

narasumber mengetahui perayaan di kelenteng dekat rumahnya tetapi 
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kurang mengerti sejarah dari perayaan tersebut. Menurut narasumber 

yang penting dalm buku adalah sejarah dari perayaan.   

3.1.1.28. Wawancara remaja 15 -18 tahun SMK 

Narasumber memiliki jarak rumah dan Kelenteng berdekatan, 

Narasumber adalah anggota pakin dan setiap bulan 2 kali ikut kebaktian. 

Narasumber bisa menyebutkan perayaan besar agama konghucu tetapi 

tidak mengerti sejarah perayaan tersebut, Narasumber kurang memahami 

Shenming yang ada di Kelenteng,menurut narasumber yang penting 

dalam buku adalah ingin mengetahui semua tentang agama Konghucu.  

buku Informasi lebih cocok untuk anak kuliahan dan SMa karena mereka 

lebih memahami dan harga yang cocok untuk buku adalah 80-100 ribuan.  

Jadi kesimpulan yang bisa di ambil adalah narasumber mengetahui 

perayaan kelenteng tetapi kurang mengerti sejarah dari perayaan tersebut. 

Menurut narasumber yang penting adalah semua tentang Kelenteng.  

3.1.1.29. Kepada Orang Tua 

Penulis melakukan wawancara kepada bapak Abui dan menanyakan 

beberapa pertanyaan, bapak abiu mengatakan bahwa rumah dan 

Kelenteng memiliki jarak sekitar 500 meter dan sangat dekat dari rumah, 

narasumber bersembahyang 2x setiap harinya di rumah tetapi kalau 

keKelenteng pada saat ada perayaan besar saja, tetapi narasumber selalu 

mengingatkan anaknya untuk bersembahyang setiap sebulan 2 kali, yaitu 

saat tanggal 15 dan tanggal 1 lunar. Saran narasumber terhadap buku 
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Informasi Kelenteng di Bangka adalah harus menjalaskan tetang tata 

sembahyang dan menyebutkan shenming-shenmingnya tanpa perlu 

dijelaskan karena kalau dijelaskan sejarahnya terlalu panjang dan luas, 

dan saran narasumber mending bukunya ditujukan untuk anak SMP dan 

SMA karena kalau anak SD belum mengerti tentang agama dan ketika 

diangkatan lebih tinggi seperti SMP dan SMA sudah mulai mengerti 

tentang agama dan memilih jalannya sendiri. 

3.1.1.30. Penyebaran Kuisoner pada Penduduk Bangka yang 

Beragama Konghucu 

Penulis menggunakan teori dari Sugiyono (2010) dengan cara Teknik 

pengumpulan data dengan kuesioner dan sebuah sampel yang di ambil 

secara bebas, sehingga peneliti tidak berhubungan langsung dengan 

sumber data dan demikian datan itu obyektif (hlm.198). Penulis 

menggunakan penentuan jumlah sampel dengan Rumus Slovin dengan 

tinggat keliruan kurang lebih 9%. Dari hasil penyebaran kuisoner online 

terhadap responden yang berasal dari Bangka dan beragama Konghucu 
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Gambar 3.25. Lampiran Pertanyaan 

 

a. Hasi jawaban nomor 1 “ Setelah imlek perayaan apa yang ada dalam 

agama Kong Hu Chu?” 
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Diagram 3.26. Diagram Pertanyaan nomor 1 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi ) 

Pada pertanyaan pertama, diketahui bahwa 121 responden 67% yang 

mengetahui bahwa perayaan setelah Imlek adalah Cap Go Meh, yang 

mengetahui bawa perayaan setelah Imlek adalah Sembayang kubur 25%, 

yang mengetahui bahwa perayaan setelah Imlek adalah Sembayang Rebut 

7%, yang mengetahui perayaan setelah Imlek adalah Peh Cun 0%, dan yang 

mengetahui bahwa perayaan setelah Imlek adalah Sangjit 1%. 

b. Hasi jawaban nomor 2 “ Nabi dari agama Kong Hu Chu adalah ? 
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Diagram 3.27. Diagram Pertanyaan nomor 2 

Pada pertanyaan kedua,yang mengetahui bahwa nabi Konghucu bernama 

Kong 30%, yang bernama Kong Chu 60 %, yang bernama Chu Kong ada 

8%, dan yang mengetahui bahwa nabi konghucu bernama chu ada 2%. 

c. Hasil Pertanyaan nomor 3 “Apakah ciri-ciri dari Kelenteng? 

 

Diagram 3.28. Diagram Pertanyaan nomor 3 
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Pada pertanyaan nomor 3 mengetahui ciri-ciri dari kelenteng. Yang 

menjawab ciri-ciri kelenteng memiliki atap yang memiliki symbol bulan 

dan bindang ada 2 orang, bangunan terlihst lebih minimalis dan modern ada 

1 orang, bangunan berwarna putih dan dindingnya terdapat kaligrafi ada 2 

orang , yang memilih bangunan berwarna mencolok (merah dan emas) ada 

106 orang, dan yang memilih kelenteng berciri-ciri bangunan dengan 

sebuah kamar dalam dimana arca tuhan berada ada 10 orang. 

d. Hasil Pertanyaan nomor 4 “Apakah di sekitaran tempat tinggal 

anda terdapat Kelenteng ? 

 Diagram 3.29. Diagram Pertanyaan nomor 4 
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Pertanyaan nomor 4, diketahui bahwa yang menjawab kelenteng dekat 

dengan tempat tinggalnya ada 112 orng dan yang menjawab tidak ada 9 

orang. 

e. Hasil Pertanyaan nomor 5 “ Seberapa jauh jarak tempat tinggal 

anda ke kelenteng ?” 

 Diagram 3.30. Diagram Pertanyaan nomor 5 

Pertanyaan nomor 5 diketahui bahwa dominan penduduk bangka memiliki 

jarak tempat tinggal berdekatan, yang menjawab 1 saampai 5 km sebanyak 

69%, yang menjawab 5 sampai 10 km sebanyak 19%, yang menjawab 10 

sampai 15 km sebanyak 7%, yang menjawab 15 sampai 20 km sebanyak 

2% dan yang menjawab lebih dari 20 km jarak antara kelenteng 3%. 

f.  Hasil pertanyaan nomor 6 “Berapa kali anda ke kelenteng pada kurun 

waktu setahun ?” 
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 Diagram 3.31. Diagram Pertanyaan nomor 6 

Pertanyaan nomor 6, diketahui bahwa berapa sering penduduk yang 

beragama Konghucu pergi ke Keleteng, yang setiap minggu perge ke 

kelenteng sebanyak 14%, yang pergi sebanyak 2 kali dalam sebulan 26%, 

setiap ada perayaan baru ke Kelenteng sebanyak 55%, dan yang tidak 

pernah ke Kelenteng sebanyak 5%. 

g. Hasil pertanyaan nomor 7 “Alasan apa yang membuat anda sering 

datang ke kelenteng?” 
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 Diagram 3.32. Diagram Pertanyaan nomor 7 

Pertanyaan nomor 7, diketahui bahwa yang mengunjungi kelenteng untuk 

mencari jodoh sebanyak 21%, datang ke Kelenteng untuk bermain 

barongsai 46%, yang pergi ke kelenteng karena di suruh orang tua 14%, 

yang beribadah sebanyak 46% dan yang tidak pernah ke Kelenteng 

sebanyak 5% 

h. Hasil pertanyaan nomor 8 “Ada berapa banyak kelenteng yang 

anda ketahui di bangka ?” 
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 Diagram 3.33. Diagram Pertanyaan nomor 8 

Pertanyaan nomor 8, diketahui bahwa yang mengetahui kelenteng 

sebanyak 1-5 kelenteng ada 31%, yang menetahui 5-10 Kelenteng ada 

41%, yang mengetahui 10 sampai 15 kelenteng 18%, yang mengetahui 15 

sampai 20 kelenteng ada 3%, dan yang lebih dari 20 ada 7%. 

i. Hasil pertanyaan nomor 9 “Sebutkan budaya yang di selenggarakan di 

kelenteng ?” 
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SEMBAYANG KUBUR SEMBAYANG NGIET CIAT

Pertanyaan nomor 9

 Diagram 3.34. Diagram Pertanyaan nomor 9 

Pertanyaan nomor 10, diketahui bahwa yang menetahui budaya yang di 

selenggarakan di kelenteng, dan yang menjawab sembayang rebut ada 97 

orang, yang menjawab sembayang leluhur dan sembayang bulan ada 31 dan 

yang menjawab Sembayang Kubur ada 6 orang dan yang menjawab 

sembahyang Ngiet Ciat ada 7 orang 

j. Hasil pertanyaan nomor 10 “Dalam kondisi apa saja yang diperbolehkan 

masuk ke kelenteng?” 
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 Diagram 3.35. Diagram Pertanyaan nomor 10 

Pertanyaan nomor 10, diketahui bahwa 97% penduduk Bangka yang 

Beragama Konghucu mengetahui bahwa dalam keadaan apa kita boleh 

masuk ke kelenteng dan saat kita dalam keadaan bersih, yang menjawab 

sedang haid ada 1% dan yang menjawab seseorang 2% 

Dari hasil penyebaran kuisoner terhadap 121 responden dapat disumpulkan 

bahwa 67% responden sudah mengetahui hari-hari perayaan di Kelenteng, 

88% responden memiliki jarak rumah dan Kelenteng kurang dari 11 km, 

tetapi yang ke kelenteng untuk bersembahyan hanya 46% dan 55% 

bersembahyang pada saat di hari perayaan Kelenteng dan Kelenteng di 

Bangka sebanyak 28 Kelenteng tetapi dari 121 responden 72% yang 

mengetahui kurang dari 11 kelenteng. Responden memiliki jarak rumah 

dan Kelenteng kurang dari 11km tetapi kesadaran untuk bersembahyang 

masih kurang karena bersembahyang hanya pada saat hari perayaan di 
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Kelenteng padahal agama Konghucu mewajibkan penganutnya untuk 

bersembahyang 2 kali dalam sebulan yaitu pada tanggal 1 dan 15 lunar.  

3.2. Metodologi Perancangan 

Perancangan sebuah desain dibutuhkan sebuah metode yang tepat untuk 

penyampaian sebuah pesan sehingga berjalan dengan efektif. Dalam proses 

perancangan desain buku informasi yang digunakan oleh Haslam (2006), 

perancangan sebuah desain memiliki berbagai pendekatan untuk merancang 

buku. Pendekatan biasanya dilakukan untuk merancang sebuah buku, yang 

dilakukan oleh desain grafis, ada 5 tahapan metode perancangan yaitu:  

1. Documentation : penyimpanan sebuah informasi tentang teks dan 

foto,memiliki banyak bentuk yang lain seperti  deskripsi singkat, peta dan 

yang lainnya. 

Tujuan dalam perancangan buku informasi Kelenteng di Bangka untuk 

memudahkan penduduk Bangka ketika membaca deskripsi singkat 

tentang sejarah Kelenteng, jadwal ibadah, Sin dan Sian yang ada di 

Kelenteng. 

2. Analysis : pada tahap kedua, penulis melakukan sebuah analisis pada 

sebuah data yang telah dikumpulkan sehingga penulis menemukan 

masalah yang terjadi yaitu tidak adanya dokumentasi fisik yang 

menjelaskan Kelenteng- Kelenteng di Bangka dan menggunakan layout 

yang terstruktur sehingga mudah di pahami.  
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3. Expression : pada tahap ketiga, penulis melakukan visualisasi dan 

memposisikan emoisonal dari sebuah topik pembahasan sehingga dapat 

terbaca dan bisa dirasakan. Hal ini melalui warna, typography, dan 

simbolis yang mendukung topik pembahasan. 

4. Concept : pendekatan konseptual terhadap desain grafis adalah mencari 

sebuah „big idea‟ , konsep yang merangkum semua pesan yang telah di 

dapatkan. Penulis menggunakan mindmapping untuk mencari kata kunci 

yang digunakan untuk „big idea‟ sebagai ide perancangan buku informasi 

Kelenteng di Bangka. 

5. The design brief  : pada tahap ini, penulis mengembangkan konsep dari 

big idea yang telah di dapatkan dari konseptual yang cukup untuk 

mendapatkan gambaran umum dari sebuah proyek. Setelah mendapatkan 

tahap sketsa kemudia penulis masuk ke dalam desain digital. Pada tahap 

ini penulis merancang sebuah buku informasi Kelenteng Bangka. 
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