
3.3 Sejarah dan Arti Tempat Pemujaan Yang ada di Kelenteng Sam Poo Kong Gedung Batu 
Semarang. 

Dalam komplek Kelenteng Sam Poo Kong terdapat beberapa tempat pemujaan yang masing-masing 
mempunyai arti tersendiri. Untuk mengetahui satu per satu, marilah kita mulai dari yang terletak di 
ujung utara. 

 3.3.1 Sejarah Kelenteng Tho Tee Kong 

 Di bagian utara komplek kelenteng terdapat pemujaan Tho Tee Kong atau Toa Pek Kong 
Tanah yang disebut juga Baurekso Bumi. Sebagaimana umumnya bangsa agraris yang siklus 
hidupnya tergantung erat dengan tanah adalah masuk akal kalau orang Tionghoa melakukan 
pemujaan kepada dewa yang menguasai bumi. 

Dewa Bumilah yang memberi berkah untuk kelangsungan hidupnya. Panen yang berlimpah-limpah, 
tanah yang subur, musim-musim yang datang tepat pada waktunya, semua ini merupakan karunia 
Dewa Bumi. 

Untuk itulah rumah pemujaan Dewa Bumi didirikan. Disana orang bersembahyang mengucapkan 
terima kasih atau memohon berkah dan keselamatan dalam hidupnya. 

Tho Tee Kong sering disebut sebagai Hok Tek Tjing Sin. Digambarkan sebagai orang tua berjenggot 
putih memegang tongkat dan pada tangan kanannya memegang uang emas sebagai lambing rejeki. 
Sedang dibawah altarnya selalu terdapat seekor harimau putih yang menjadi piaraannya sekaligus 
sebagai pengawalnya. 

Kelenteng Tho Tee Kong paling popular diantara kelenteng lainnya. Menurut catatan kelenteng yang 
pertama didirikan di Semarang adalah Kelenteng Tho Tee Kong di Tjap Kau King. Dan di sekitar itu 
terdapat lagi tiga buah kelenteng Tho Kee Kong yang satu dengan yang lain sangat dekat sekali 
letaknya. Kelenteng Tho Tee Kong yang ada di komplek Gedung Batu dibangun sejak kelenteng ini 
mula-mula didirikan. 

 3.3.2 Tempat Pemujaan Kyai Juru Mudi 

 Menurut para ahli sejarah, disini dimakamkan Wang Jing-hong (Ong King Hong – Hokkian), 
wakil Zheng Ho dalam memimpin armada. Wang juga seorang Islam. Makam tersebut lebih dikenal 
dengan sebutan “Kyai Juru Mudi”. 

 3.3.3 Tempat Pemujaan Kelenteng Besar dan Gua Sam Poo Kong 

 Tempat ini merupakan pusat dari seluruh kegiatan dalam komplek Kelenteng Gedung Batu. 
Nama Gedung Batu bermula dari guanya. Konon pada waktu berkunjung di Semarang Sam Poo Tay 
Djien (sebutan buat Zheng Ho) pernah ditinggal di gua ini, jadi tempat ini merupakan petilasan. Di 
dalam gua ada sumber air yang tidak pernah kering dalam kemarau panjang sekalipun. 

Orang-orang datang bersembahyang memohon restu dan doa keselamatan dan kesehatan, biasanya 
juga mengambil air dari sumber itu untuk sanak saudaranya yang menderita sakit. Sumber itu 
dianggap punya kasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Perlu diketahui bahwa gua yang 
pernah menjadi tempat tinggal Sam Poo Tay Djien telah runtuh, gua yang ada sekarang adalah 



duplikat. Dalam gua inilah patung Sam Poo Tay Djien disemayamkan untuk dipuja, bersama dua 
pengawalnya yaitu Lauw Im dan Thio Kee untuk dihormati dan mengenang jasa-jasanya. 

 3.3.4 Ruangan Kyai Jangkar. 

 Dalam ruang pemujaan ini ada tiga tempat pemujaan yang berdiri sendiri-sendiri, yaitu: 

1. Tempat Sembahyang Arwah Hoo Ping. 
Arwah-arwah yang tidak bersanak keluarga ahli waris, mungkin belum 
memperoleh tempat tinggal di alam baka, dipuja dan disembahyangi disini, 
termasuk para pelaut anak buah Zheng Ho yang gugur dalam menunaikan 
tugasnya. Setiap tahun para arwah itu diadakan sembahyang besar yang 
biasanya disebut King Hoo Ping atau secara umu dikenal “Sembahyang 
Rebutan”. 

2. Ruang Pemujaan Nabi Khong Tju 
Tentang Nabi Khong Tju rasanya kita tidak perlu menerangkan panjang lebar. 
Filosof besar yang meletakkan dasar ajaran moral Tionghoa ini mempunyai 
tempat tersendiri dalam sanubari bangsa Tionghoa. Untuk mengenang dan 
menghormati jasa-jasanya, beliau dipuja di sini untuk menjadi teladan bagi 
orang-orang yang hidup dikemudian hari.  

3. Tempat Pemujaan Mbah Kyai Jangkar  
Jangkar besar ini hanya merupakan lambing yang mewakili kapal-kapal Zheng Ho 
dan digunakan sebagai alat konsentrasi dalam sembahyang atau semedi, bukan 
jangkar asli yang berasal dari kapal Zheng Ho.  

Satu hal unik yang harus dicatat disini adalah adanya tumbuh-tumbuhan berupa tali-tali 
berwujud rantai kapal atau tali besar yang banyak melilit pohon-pohon di sekitar komplek ini. Konon 
tumbuhan-tumbuhan seperti ini belum pernah dijumpai ditempat lain. Lilitan akar-akar rantai dan 
tali ini memanjang terus dari bagian atas Gua Sam Poo Kong hingga tempat Mbah Kyai Jangkar. 
Tempat ini dipugar tahun 1977. 

  3.3.5 Tempat Pemujaan Kyai Cundrik Bumi. 

 Tempat pemujaan Kyai Cundrik Bumi sebagai pusaka atau senjata. Tempat ini merupakan 
petilasan dimana pada jaman dulu orang-orang Sam Poo Tay Djien menyimpan senjata-senjata 
mereka. 

 Perlu diketahui, Sam poo Tay Djien bukan hanya seorang ulama tetapi juga seorang militer. 
Seorang Laksamana yang memimpin armada besar. Tempat ini dipugar pada tahun 1976. 

 3.3.6 Tempat Pemujaan Mbah Kyai Tumpeng 

 Letaknya diujung selatan dan agak terpencil komplek lainnya. Konon dahulu para pelaut atau 
pengikut Sam Poo bersantap disini mengadakan upacara selamatan bersama-sama penduduk 
setempat. Lama kelamaan tempat ini digunakan orang bersemedi untuk menempa diri atau mereka 
yang ingin mohon berkah. Kemudian didirikan tempat pemujaan untuk sekedar memberi tempat 
berteduh bagi orang-orang yang punya hasrat demikian. Tempat ini dipugar tahun 1976.  


