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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di  Indonesia banyak sekali agama yang berkembang yaitu Islam, 

Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, Konghuchu, juga agama tradisional lain 

yang sekarang ini menjadi minoritas. Walaupun agama Islam menduduki 

peringkat pertama untuk jumlah penganutnya, tetapi agama-agama yang lain 

dapat tumbuh dengan penuh toleransi. Agama Buddha termasuk minoritas di 

Indonesia, tetapi agama ini mempunyai latar sejarah yang mencapai masa 

kejayaan di era masa kerajaan Sri Wijaya dan menyebar ke seluruh 

Indonesia. Dalam Agama Buddha terdapat 200 lebih sekte di dunia dan di 

Indonesia terdapat  9 sekte, yang di pelajari antara lain yaitu sekte Buddhi  

Dharma yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Ajaran Buddhi Dharma 

tersebut memberikan pengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya, yang 

mencakup aspek sosial , aspek budaya dan aspek agama.  

Dalam agama Buddha terdapat berbagai macam pandangan mengenai 

jiwa kekal abadi. Bahkan ada di antaranya yang berusaha membangkitkan 

rasa kepercayaan terhadap ajarannya dengan mengatakan bahwa dunia yang 

nyata adalah dunia kotor dan jauh di sebelah barat terhadap suatu dunia suci 

yang dapat dimasuki setelah kematian. Pengaruh dari ajaran serupa ini adalah 
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manusia akan meremehkan hidup yang nyata dan mendorongnya untuk cepat 

mati. (Prasetya Dharma Nsi, 1990:80-81) 

Agama Buddha adalah sebuah agama dan filsafat yang berasal dari 

anak benua India dan meliputi beragam tradisi kepercayaan, dan praktik yang 

sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha 

Gautama, yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha (berarti “yang 

telah sadar” dalam bahasa Sanskerta dan Pali). Sang Buddha hidup dan 

mengajar di bagian timur anak benua India dalam beberapa waktu antara 

abad ke-6 sampai ke-4 Sebelum Masehi. Beliau dikenal oleh para umat 

Buddha sebagai seorang guru yang telah sadar atau tercerahkan yang 

membagikan wawasan-Nya untuk membantu makhluk hidup mengakhiri 

kebodohan (avidyā), kehausan/napsu rendah (taṇhā), dan penderitaan 

(dukkha), dengan menyadari sebab musabab saling bergantungan dan 

sunyatam dan mencapai Nirvana. Di dalam agama Buddha tujuan akhir hidup 

manusia adalah mencapai kebuddhaan (anuttara samyak sambodhi) atau 

pencerahan sejati dimana satu makhluk tidak perlu lagi mengalami proses 

timbal lahir. Kamma atau sering disebut sebagai Hukum Kamma merupakan 

salah satu hukum alam yang berkerja berdasarkan prinsip sebab akibat. 

Selama suatu makhluk berkehendak, melakukan kamma (perbuatan) sebagai 

sebab maka akan menimbulkan akibat atau hasil. Akibat atau hasil yang 

ditimbulkan dari kamma disebut sebagai Kamma Vipaka. (Robert Brow, 

1998:31) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dimana
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumimbal_lahir
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Jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan masa keemasan 

bagi agama Buddha yang di buktikan dengan adanya prasasti-prasasti dan 

bangunan-bangunan peninggalan dari Agama Buddha. Aliran yang di anut 

agama Buddha adalah Mahayana dan tantrayana yang lebih populer di 

masyarakat. Agama Buddha menjadi salah satu agama yang resmi. Selain itu 

terbentuknya Wali Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Kehadiran 

WALUBI menimbulkan kemelut dan perpecahan di kalangan umat Buddha, 

yang di sebabkan adanya kesalah pahaman,serta kepentingan pribadi. 

Akhirnya melalui sejarah generasi agama buddhis mencatat bahwa dalam 

perkembangan agama Buddha di Indonesia pernah terjadi konflik-konflik 

dalam organisasi agama Buddha. Generasi muda Buddhis juga diharapkan 

dapat mengedepankan kepentingan bersama, saling memahami pada Dharma 

dan Vihara yang telah di ajarkan oleh Buddhis Gautama. 

Dalam agama Budha itu sendiri terdapat aliran yang paling menonjol 

yaitu Nichiren Shoshu. Nichiren Shoshu adalah sebuah aliran agama 

Buddha yang berasal dari Jepang. Pendiri ajaran ini, bernama Nichiren 

Daishonin, dianggap oleh penganut aliran ini sebagai Sang Buddha pokok. 

Sekte ini merupakan salah satu dari sekian banyak sekte Nichiren yang ada di 

Jepang. Sekte Nichiren Shoshu ini berpusat di Taisekiji, Fujinomia, 

propinsi Shizuoka, Jepang. (Metta Dharmasaputra, 1994:28) 

Sekte ini juga menjadikan pewaris Dharma kedua, Nikko Shonin dan 

pewaris Dharma ketiga, Nichimoku Shonin, sebagai pendiri sekte Nichiren 

Shoshu Nichiren Shoshu mulai berkembang luas di Jepang, setelah Perang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Buddha
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Buddha
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nichiren_Daishonin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nichiren_Daishonin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taisekiji&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fujinomia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Shizuoka
http://id.wikipedia.org/wiki/Dharma
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikko_Shonin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nichimoku_Shonin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II
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Dunia II dibawah pendudukan tentara Amerika, yang membebaskan 

kehidupan beragama. Para penganut membentuk organisasi massa umat awan 

bernama Sokagakai dan kemudian menjadi wadah dan motor penggerak 

penyiaran agama ini. (Ikeda Daisaku, 1997:45) Ajaran Budha Dharma yang 

berada di Desa Kereb, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang telah 

berhasil mempertahankan Agama Budha di tengah-tengah agama lain yang 

jauh lebih banyak penganutnya ,dan mereka percaya harus mempertahankan 

Budha Dharma yang merupakan warisan dari leluhur mereka. 

Komunitas Budha Dharma di Desa Timo Kerep ini memiliki keunikan 

tersendiri. Mereka mengadakan kegiatan bersih desa dan dilanjutkan dengan 

sembayang pagi sebanyak dua kali pada minggu pagi. Sembayang ini 

dilaksanan menghadap arah yang berbeda dari Gohonzon. Gohonzon adalah 

benda yang digunakan untuk pemujaan. Pada komunitas umat Buddha yang 

lain, tidak mengenal adanya Gohonzon contohnya di Desa Bedono 

Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang tidak mengenal adanya Gohonzon. 

Hal inilah yang menarik untuk diteliti. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana masyarakat Desa Timo Kerep mempertahankan Agama 

Buddha? 

2. Apa makna Gohonzon bagi komunitas  Buddha Darma Dusun Timo 

Kerep? 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sokagakai&action=edit&redlink=1
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan perkembangan agama Budha dan komunitas Agama 

Budha Dharma yang berkembang di Desa Timo Kerep, Kecamatan 

Tuntang, Kabupaten Semarang. 

2. Mendeskripsikan makna Gohonzon bagi komunitas umat Budha di Desa 

Timo Kerep dalam kehidupan keagamaan. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan 

perkembangan Agama Buddha di Indonesia  

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis.                                                                 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk: 

1. Menyebarluaskan informasi Agama Buddha dan pentingnya 

menghargai, menghormati antar umat beragama. 

2. Bagi penulis calon pendidik di bidang studi Sejarah, maka 

pengalaman penelitian tentang Komunitas Budha Dharma di Desa 

Kerep dapat ditransformasikan kepada peserta didik maupun 

masyarakat luas. 




