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AHS1UAKSI 

Perpindah,m Agama pada komunitas Tionghoa ini dilakukan pada awalnya sepert; 
kita ketahui bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru Kong Hn en tidak diakni sebagai 
agamu, Iial ini IIIcnillllllllkan dampak yang tidak scdikit, misaillya saja adanya kcsu!itan 
dalam kepemiliki:n kartll identitas tiiri atau KTP, Selain itujuga adanya kesu!iJlU~Aalam 
pen~atalan p~rkmvinan, pcrkawillall tcr,;cbut dapat dicatatkan apabila mereka harus 
berpllldah agallla atnu IUcngakli hcragallla lain, Untuk IllcmpermuLiah masalah birokrasi 
di Indonesia pada mulanY;1 IIIcrupakan alasan banyaknya orang Tionghoa yang 
bcrpimlah aganla, nallllln ,,,tdah dit~laah lcbih latyut bahwa p",rpil,dahan agama iui (",bih 
meuyuugku( pada individll ilu scndiri, lillgkuub>an, dan latar bclakung kebudayaull 
mereka. 

Pcnclitian Perpiudahall <l[!allla pada Komunitas Tionghoa didasarkan pada tcori 
yung dikcmukakan (llell bcbcrapa t"kolt yaug mCllgulas tcntRllg aktor, tindakall sosial dall 
silllbol-simbol daLull kebudayaail. 

Pcnclitiau pcrpindahan agama puda kOllluuitas Tionghoa ini dilaknkan di Pecinan 
Simokerto, Kelurahan Simokcrto, Kccamatan Simokerto, Kota Surabaya, Penelilian ini 
dilakukan dengan lIlenggunakan penelitiall deskriptif kualitatif yang menghasilkall data 
deskriptif bcrllp2 infonnasi-illfofluasi tertulis dariorang-orang yang mcmplll1yai 
hllhungall dengan pcrpindairan agamu pada komunitas Tionghoa melalni 
pellgamatan,wuvvancara dan juga studi kepnstakaan yang berhubungan dengan locus 
pCllclitiun inL 

Dalum P(;Uelitian Perpindailan agama pada komunitas Tiollghoa lehih 
mCllyangkllt pada individllnya !chill pada motivasi mcrcka, ulasall yang mendnsari nntuk 
berpindah agama, Setelah mereka mclakukan perpindahan agama, orang Tionghoa ini 
tetap lllclllclihara tradisi 1ll",n;kiI sehagai orang Tionghoa, namun ada juga pclaku 
perpindahan agallla yang (idak lagi lIleiakukan ritual mereka salah satunya adalah 
sembahyangan. Orang Tionghoa agar dapat bertahan hidup di negeri ini mereka bCriisaha 
beradaptasi dengan masyarakat Indonesia, Sebagian hesar masyarakat Indouesia 
memeiuk agama Islam, jika berpindah agama ini dikatabm sebagai suatll bentuk adaptasi 
seharusnya orang Tionghoa banyak yaug memeluk agama Islam tetapi pada 
kenyataannya orang Tionghoa yang llIemeluk agama Islam hanya sebagian ked!. Hal ini 
disebabkan akiba( dari pemberian status sosial pada orang Tionghoa oleh Belanda yang 
masih dirasakan samapai saat ini. Sehingga Stigma yang terjadi bahwa agama Islam 
adalah agama pribumi. Selain itu orang Tionghoa kurang mengenal agama Islam itu 
sendi!i. 


