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Prasasti pembangunan, perbaikan  bangunan klenteng Xie Tian Gong. 

    
1985. Perbaikan Vihara Satya Budhi.   

  
1971 Perbaikan.  Terdiri dari 140 penyumbang.      
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   1958 Perbaikan. Terdiri dari 220 penyumbang, 

diantaranya dari Jakarta, Palembang, Garut. Juga bhiksu(heshang) Shi Tiyong ( 釋體勇和尚)                                               

  
1919. Perbaikan.  Terdapat nama penyumbang dari perusahaan di Shanghai, Kapten Heihe 

Longji 海合龍記( mungkin Kapten Chen Yunlong陳雲龍).  Chen Jinping陳金平, Fang 

Tianfu  方添福, 3 orang pendeta Buddhis, dan 4 orang dari Batavia.              

    
1907. Perbaikan. Kapten Tionghoa Chen Yunlong ( Tan Oen Liong陳雲龍) putra Tan Hai 

Liong. Dilantik sebagai letnan Tionghoa tahun 1888.  Kemudian  diangkat menjadi kapten 

Tionghoa tahun 1890, menjabat hingga tahun 1920an. Penyumbang lainnya 21 orang dari 

Batavia, 5 dari Krawang, 1 dari Batang, dan 1 dari Cirebon.  
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Patut dicatat juga pada tahun 1904: letnan Tionghoa Chen Yunlong陳雲龍, Chen Guihua陳

桂華, Fang Tianfu方添福, Gan Shixie甘石蟹, Wang Dingguan王定官, Yang Mingjian楊明

簡, Wang Jiede 王皆德 (Ong Kay Tek, Xiamen 1870) dengan 5 orang lain dari Bandung 

telah mendirikan cabang Tiong Hoa Hwe Koan Bandung, organisasi yang bergerak untuk 

pendidikan anak-anak Tionghoa. 

     
1885. (Guang Xu 11 tahun, 光緒 十一年) .  Pembangunan. “Sheng Di Miao.” 聖帝廟。 

Para penyumbang  dari Bandung, Batavia, Cirebon, Cianjur, Semarang, Tanjung pura,  

Ciamis, Manonjaya.  Terdapat Huang Chengjie (Oei Seng Kiat黄成傑) kemudian hari  

dilantik  menjadi letnan Tionghoa pada tanggal 1 September 1883. 

Tercantum  seluruhnya 85 penyumbang dana, 39 diantar mereka adalah warga kota Bandung.  

Dipimpin oleh letnan Tionghoa Chen Hailong ( Tan Hai Liong  陳海龍, Chen Haishe陳海舍)  

ia dilantik pada tanggal 2 maret 1882.  

Ada nama Yan Wudu ( Gan Boe To, 顏武都) pemilik rumah gadai, Yang Changchi ( Yo  

Tiong Tie  楊長池) yang kemudian menjadi pengurus klenteng  periode 1891 – 1892.  

Huang Wenlong (Oei Boen Liong黃文龍) seorang wijkmeester.  

Gan Shixie (Kam Tjio Ho甘石懈) pedagang /toko besi. Zhang Yudan ( Thio Oe Tan 張宇丹)  

pemilik pabrik tapioca.  

 

Penutup. 

     Bangunan klenteng  dalam pengertian masyarakat umum  terutama  sebagai tempat yang 

khusus diperuntukan untuk beribadat menurut kepercayaan umat Tionghoa. Suatu kesan yang 

sangat sederhana mengacu pada kebiasaan pemanfaatan bangunan  dari  agama-agama  lain.      

      Kenyataanya bila diteliti  perlengkapan yang terdapat pada bangunan Klenteng akan 

menunjukan sarat sebagai  media penerus  falsafat budaya kehidupan Tionghoa, pengunjung 

bila menyimak akan diajak menelusuri  sejarah yang sangat panjang.  
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       Disebut sebagai kepercayaan masyarakat  Tionghoa, utamanya terdiri dari Buddhis, Tao, 

Konfusius. Sepanjang perjalanan sejarah, masyarakat  banyak menambahkan tokoh-tokoh  

panutan dengan  harapan agar diteladani sikap dan perbuatannya oleh generasi penerus. 

Tokoh –tokoh  yang nyata pernah hidup maupun sekedar folklore.   

     Mural klenteng sarat berfungsi membawakan pesan-pesan budaya tersirat ini.  Sebagai 

salah satu sarana untuk menyampaikan pokok budaya etnis yang berasal dari Tiongkok .  

Sedang  rupang  utama merupakan personifikasi tokoh panutan yang dipuja pada masing-

masing klenteng.   

     Di Indonesia dalam periode pemerintahan Soeharto sangat ditekankan untuk 

menghapuskan  jejak budaya dan sejarah etnis Tionghoa  di Indonesia.  Diinginkan untuk 

mengurangi segala aktifitas budaya Tionghoa; diantaranya diusahakan  meminimalkan 

jumlah klenteng yang berfungsi .  Sehingga untuk dapat memenuhi syarat izin resmi sebagai 

tempat ibadat, berkembanglah perubahan penamaan  klenteng menjadi vihara  dengan 

menyediakan fasilitas  utama bagi rupang Budha  serta kegiatannya. Penyeragaman situasi ini 

sekarang dapat dijumpai hampir disetiap klenteng di Jawa Barat yang masih berfungsi.   

      Paper singkat ini dimaksudkan untuk peminat umum yang ditulis secara popular. 

Sebenarnya sangat banyak kutipan dari berbagai macam buku dan terbitan yang telah disalin, 

tetapi sesuai tujuan pembacanya bahan-bahan literature dan catatan kaki dari banyak sumber 

keterangan sengaja tidak dicantumkan. 

      Tulisan ini sekedar pembuka, semoga  dapat menimbulkan rasa keingin tahuan lebih 

lanjut  dari para pemerhati sehingga dapat memuncul tulisan dan penelitian lainnya. 
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	Prasasti pembangunan, perbaikan  bangunan klenteng Xie Tian Gong.

