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Abstract

Setiabudi Vihara is a holy building for the people of adherent Tridharma teachings
(Confucianism, Taoism and Buddhism), but more specifically, the Vihara is known as
an offering to the Gods of Kwan Tie Kong. The procedure of worship and layout of
space in this vihara followed the teachings of Confucianism; it is reflected from the
ornaments that decorate the buildings and architecture.

Kata kunci: Vihara Setia Budi, Konghucu, Kwan Tie Kong.

1. Pendahuluan
Vihara merupakan bangunan suci masyarakat Tionghoa untuk melaksanakan ibadah kepada

Tuhan, Nabi-nabi, serta arwah para leluhur yang berkaitan dengan ajaran Tridharma
(Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme). Masyarakat awam, umumnya menyebut

bangunan suci ini dengan sebutan kelenteng.

Kata “kelenteng” dihubungkan dengan bunyi lonceng/genta yang dibunyikan pada

penyelenggaraan

upacara

di

bangunan

suci

itu,

sehingga

lama-kelamaan,

untuk

memudahkan penyebutan bangunan suci itu – orang menamakannya dengan “kelenteng”.

Penamaan kelenteng kemungkinan juga berasal dari istilah Kwan Im Ting, yakni bangunan

kecil tempat orang memuja Dewi Kwan Im. Dari kata Ting, maka muncul anggapan bahwa

bangunan tersebut disebut kelenteng. Nama kelenteng semakin populer tatkala penggunaan
genta kecil dalam upacara umat Buddha yang berbunyi ”teng-teng-teng”.

Sebutan vihara digunakan untuk memberikan wajah Buddhisme di Indonesia mengingat
situasi politik yang berkembang pada saat itu, sehingga masyarakat penganut Tridharma

menambahkan pada aspek-aspek Buddhis dalam peribadatannya (Lombard dan Salmon,

1985: 48). Penyebutan kelenteng dalam bahasa Tionghoa adalah kiong yang artinya “istana”.
Ada juga yang menyebutkan tong atau ting yang artinya bangunan suci dalam bentuk kecil.

Namun istilah yang tepat untuk menyebut tempat ibadah ini adalah bio atau miao, yaitu

bangunan yang digunakan untuk tempat penghormatan dan kebaktian bagi Khong Cu
(konghucu), sehingga disebut Khong Cu Bio (Moerthiko,1980: 97--99).

Penamaan vihara/kelenteng umumnya memakai nama atau gelar yang dipakai oleh dewa-

dewa utama yang dipuja di dalamnya, seperti misalnya Kelenteng Dewi Samudera (Tjan Hou

Gong), Kelenteng Dewi Welas Asih atau Da Bo Gong Miao (Toa Pe Kong), Luban Gong atau
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Lu Ban (pelindung tukang Kayu). Selain itu tidak jarang penamaan kelenteng disesuaikan

dengan nama/sebutan lokasi keletakan bangunannya, atau berdasarkan komunitas
persekutuannya (Dewi, 2000: 22).

Bangunan vihara atau kelenteng menarik dikaji antara lain karena memiliki arsitektur yang
cukup unik, dengan pola penataan ruang, struktur, konstruksi dan ornamentasinya yang
khas. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana hubungan antara fungsi bangunan

vihara/kelenteng dikaitkan dengan keberadaan ornamen dan pola hias yang terdapat pada

bangunan kelenteng tersebut.

2. Kerangka pemikiran tentang bangunan vihara
Pada

kelompok

masyarakat

tertentu,

ornamen

dapat

menjadi

sarana

untuk

mengkomunikasikan konsep, ajaran dan falsafah dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Ornamen memiliki makna yang lebih dari sekedar untuk tujuan estetika (Dewi, 2000: 35).

Singa pada vihara melambangkan kekuatan yang agung dan megah, keberanian dan
ketabahan. Patung singa umumnya diletakkan di depan pintu masuk, tujuannya untuk
mencegah masuknya pengaruh-pengaruh jahat. Pilar-pilar bangunan umumnya dihiasi

dengan patung atau gambar orang-orang suci, prajurit serta ornamen-ornamen lain. Simbol,
hiasan, serta ornamen-ornamen mengandung arti pengharapan yang baik terhadap
masyarakat penyungsung kelenteng atau tersebut.

Dalam pelaksanaan upacara keagamaan diperlukan sarana dan prasarana untuk mendukung

perilaku keagamaan bagi pemeluknya. Sarana dan prasarana jenis dan ragamnya

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penganutnya, seperti misalnya genta,
patung, termasuk juga gedung/bangunannya. Sarana-prasarana tersebut merupakan sebuah
kebutuhan dalam rangka mewadahi segala aktivitas ritual yang dilakukan masyarakat

pendukungnya. Ornamentasi, arsitektur serta kelengkapan lain berfungsi sebagai sarana dan
prasarana upacara keagamaan, keberadaannya memberikan nuansa bagi kegiatan-kegiatan
tertentu yang mengingatkan orang tentang jenis kegiatan; menyatakan kekuasaan, status
atau

hal-hal

pribadi;

mendukung

dan

menampilkan

keyakinan-keyakinan

tertentu,

menyampaikan informasi; membantu menetapkan identitas pribadi atau kelompok dan

sebagainya. Arsitektur sebagai hasil karya manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor,
seperti misalnya faktor geografi, geologi dan iklim. Secara fisik ketiganya sangat berpengaruh

terhadap penjelmaan bentuk arsitektur bangunan, termasuk bangunan kelenteng atau vihara
(Rapoport, 1989: 25).

Arsitektur bangunan ditujukan untuk memberikan nuansa bagi kegiatan-kegiatan tertentu
yang dilakukan di tempat tersebut, mengingatkan orang tentang jenis kegiatan yang
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dilakukan. Dalam perencanaan bangunan berarsitektur Tiongkok, bangunan altar utama

selalu di tempatkan pada lokasi yang paling strategis. Fengsui memberikan arahan untuk

tempat-tempat yang dianggap baik tersebut, sehingga mampu memberikan manfaat bagi

orang mempercayainya. Bangunan kelenteng umumnya dibangun di atas podium atau lantai
yang ditinggikan. Selain dimaksudkan agar terbebas dari kelembaban, ruangan yang lebih

tinggi menunjukkan bahwa bangunan tersebut lebih penting/sakral.

Bangunan kelenteng terdiri dari ruang utama dan beberapa ruang yang mengelilinginya.
Pada ruang utama terdapat beberapa patung yang merupakan fokus dari pemujaan yang

dilakukan di kelenteng tersebut. Namun demikian tanpa mengabaikan beberapa dewa yang

lain di kelenteng tersebut diletakkan juga beberapa patung, yang merupakan kelengkapan
lain dalam ajaran Tridharma yang mewakili ajaran Taosime, Konfusianisme dan Buddhisme.

Lombard dan Salmon (1980) dalam bukunya menyebutkan; Tata cara ibadah di kelenteng
mengikuti

tata

cara

Agama

Konfusianisme

(khonghucu)

sebab

semua

persyaratan/perlengkapan sembahyang yang ada berpedoman pada tata cara ajaran

Konghucu. Hal ini disebabkan awal mulanya vihara atau kelenteng dibangun dalam
lingkungan penganut ajaran Konghucu. Segala peraturan dan perlengkapan sembahyang
yang berada di dalamnya berpedoman pada tata cara ajaran dan tata laksana upacara yang

ada di dalam sebuah Khong Cu Bio atau Bun Bio (kelenteng) (Moerthiko, 1980: 100--101).

Wajah Buddhisme dimunculkan mengingat situasi politik yang terjadi pada sekitar tahun

1965, sehingga masyarakat penganut Tridharma menekankan pada aspek-aspek Buddhis
dalam peribadatannya (Dewi, 2000: 22).

3. Bangunan dan ornamen
Vihara Setia Budi disebut juga dengan nama Vihara Kwan Tie Kong. Vihara ini merupakan

tempat pemujaan yang dipergunakan oleh umat penganut Tridharma di Medan dan
sekitarnya. Vihara ini terletak di Jalan Irian Barat, di pusat kota Medan. Sepintas bangunan ini

tidak mencerminkan corak keagamaan terutama karena lokasinya dikelilingi pertokoan.

Selain itu gaya bangunannya sangat sederhana, jauh dari kesan tradisionil yang umum

ditampilkan pada bangunan suci Etnis Tionghoa. Pintu masuk ke bangunan ini terletak di
bagian “belakang”. Relief dan pola hias yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut

merupakan vihara baru akan tampak apabila kita menuju bagian belakang bangunan yang
merupakan halaman dan pintu masuk vihara.

Saat ini tidak jauh dari vihara tersebut telah dipersiapkan sebuah bangunan yang akan

digunakan untuk perluasan vihara yang ada sekarang ini. Bangunan baru berukuran lebih

besar dan luas dengan arsitektur oriental yang lebih mencerminkan kebudayaan Tionghoa,
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mengingat bangunan lama sudah tidak mampu lagi menampung komunitas orang-orang
Tionghoa pada saat hari-hari besar keagamaan. Seperti disebutkan diatas, bangunan lama
selain kurang memberikan kesan oriental, penataan letak maupun sirkulasi udara kurang
memenuhi syarat. Bangunan baru jauh lebih luas dengan arsitektur tradisionil Tiongkok.
3.1 Halaman Depan
Denah bangunan Vihara Setia Budi (Kwan Tie Kong ) persegi empat panjang dengan arah

orientasi utara-selatan. Pintu masuk menuju vihara ini terdapat di sebelah selatan. Halaman

depan vihara ini cukup luas yang dimanfaatkan sebagai areal parkir yang pada saat-saat
tertentu tidak tertutup kemungkinan dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan. Bangunan

utama vihara dipisahkan dengan daerah sekelilingnya oleh tembok keliling. Di puncak
bangunan bagian depan tampak relief-relief Buddha, naga serta beberapa motif hias yang
menggambarkan mitologi yang dianut oleh orang-orang Tionghoa.

Pagar keliling yang memisahkan dari pelataran terdiri dari bangunan tembok dengan pintu

terbuat dari besi. Bagian dalam vihara tidak memiliki halaman yang cukup luas. Untuk
memasuki bagian dalam dihubungkan dengan dua pintu yang terletak di samping karena

pintu depan tertutup. Serambi depan berukuran tidak terlalu lebar. Tepat di depan pintu
masuk terdapat tiga buah tempat meletakkan dupa (hiolo). Hiolo yang terdapat di samping kiri

dan kanan berukuran kecil, sedangkan yang di tengah berukuran lebih panjang.

Di samping kiri-kanan pintu depan terdapat tungku pembakaran uang kertas. Prosesi

pembakaran uang-uang kertas dilakukan di bagian dalam bangunan, adapun asap

pembakaran dialirkan keluar menggunakan cerobong yang menonjol keluar. Bagian dalam
tungku terbuat dari semen sedangkan bagian yang menonjol keluar terbuat dari bahan pelat
besi dengan bentuk menyerupai buah labu (hu lu).
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3.2 Ruang Suci
Tepat di depan pintu masuk terdapat sebuah meja/altar yang di

atasnya terdapat jambangan terbuat dari kuningan dan wadah

minyak. Di samping kiri-kanan pintu utama terdapat pintu masuk

dalam keadaan tertutup. Di

antara pintu utama dengan
pintu

samping

terdapat

kiri-kanan

masing-masing

sebuah panil yang berisi

patung

penjaga

(men-

shen). Panil yang berada di
sebelah

kanan/barat

digambarkan

yang

memegang tali kuda. Di depannya terdapat sebuah patung kecil dengan atribut memegang

trisula, sedangkan pada panil yang terletak di sebelah kiri/timur, patung digambarkan
membawa panji-panji. Di depan kedua panil tersebut terdapat altar dan tempat meletakkan

dupa yang digunakan untuk memuja dewa-dewa tersebut. Di dekat pintu masuk terdapat
beberapa patung singa yang dikenal dengan baogushi.
3.3 Altar Persembahan
Sebelum memasuki altar

pertama, di samping kirikanan terdapat panil yang

dibingkai

dengan

kaca.

Panil tersebut merupakan

pengembangan dari dua
pilar beton
atap

panil

bangunan.

tersebut

beberapa
yang

penyangga
Pada

terdapat

patung

dewa

digambarkan

berkepala botak, badan

subur, menggunakan jubah yang umum dipakai oleh para bikshu. Pada setiap panil masingmasing terdapat 9 buah patung dewa sehingga keseluruhan berjumlah delapan belas. patung

tersebut merupakan Cap Pwe Lohan atau Delapan Belas Arahat atau “Dia” yang mencapai
kesucian terakhir dan telah bebas dari roda samsara.
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Di depan panil-panil tersebut masing-masing terdapat altar kayu dan tempat meletakkan

dupa. Di atara kedua panil/altar tersebut juga terdapat altar dan tempat meletakkan dupa
yang ditujukan untuk penghormatan kepada sang Buddha.

Patung Buddha diletakkan pada altar yang berbingkai kayu dan ditutup dengan kaca/panil. Di

depannya terdapat meja persembahan yang diatasnya terdapat wadah berisi minyak. Di

dalam panil tersebut terdapat sebuah patung Buddha Aksobya berukuran lebih besar. Di
depannya terdapat tiga buah patung

bha berukuran kecil. Di samping kiri-

kanan terdapat bunga beserta jambangannya yang terbuat dari keramik serta beberapa
wadah berbahan kaca.

Dibelakang patung Buddha ini terdapat sebuah altar beserta patung dengan penataan yang
cukup mewah, dibandingkan dengan altar-altar lainnya. Meja persembahan/altar berukuran

cukup panjang dengan hiasan/ukiran di setiap sisinya. Di atasnya terdapat tempat
meletakkan dupa. Di samping kiri-kanan altar terdapat tempat untuk meletakkan lilin (?)

terbuat dari logam (stainless steel). Dewa yang diarcakan di bagian ini adalah Kwan Sing Tee

Kun atau kadang disebut Kwan Kong, atau Kwan Tie Kong (sesuai dengan nama/sebutan

bagi vihara ini). Patung Kwan Kong disertai juga dengan kedua orang pengawalnya yang
masing-masing terletak di sebelah kiri dan kanannya. Diriwayatkan Kwan Tie Kong atau

Kwan Sing Tee Kun adalah seorang jenderal yang memiliki dedikasi yang tinggi, setia, jujur,

bersolidaritas tinggi sehingga dihormati dan dipuja sebagai dewa yang memiliki sifat agung
yang dimuliakan (Kitab Kwan Sing Tee Kun, tt: 22--27)

Patung Kwan Tie Kong diletakkan dalam sebuah bingkai terbuat dari kayu dan dilindungi

dengan kaca. Bingkai kayu tersebut sangat mewah karena di setiap sisi dipenuhi dengan

ornamen-ornamen, berukir dengan warna emas. Di depan bingkai tersebut terdapat sebuah
altar dengan pola hias yang cukup mewah. Di atasnya terdapat cerat untuk tempat minyak.

Altar yang digunakan untuk tempat persembahan terhadap Kwan Kong berukuran cukup

panjang. Bagian depan terdapat panil-panil yang terbagi menjadi 3 bagian. Masing-masing
Vihara Setia Budi, Kelenteng Persembahan... ( Repelita W. Oetomo)

2 57

menggambarkan relief rusa sedangkan di bagian atas terdapat relief menggambarkan

beberapa tokoh penunggang kuda yang dilengkapi dengan tombak dan pedang,

kemungkinan menggambarkan kisah-kisah kepahlawanan Kwan Kong yang dikenal sebagai
Dewa Perang.

Di atas/dipucuk piramid tersebut terdapat hiasan berupa pagoda. Di samping kiri-kanan altar

Kwan Kong terdapat sebuah pilar yang merupakan pilar utama. Pilar tersebut dipenuhi

dengan ukiran yang sangat mewah, bermotif naga dengan warna kuning (emas) dan merah.

Pada altar paling belakang, yang merupakan ruang suci utama terdapat tiga altar yang
masing-masing dibingkai dan ditutup kaca. Di depannya terdapat masing sebuah meja

tempat meletakkan lilin dan dupa. Meja tersebut sisi depannya dipenuhi dengan ukiran
berwarna emas. Altar sebelah kiri disekat menjadi dua, di sebelah kiri terdapat panil yang
mencantumkan nama-nama dewa sedangkan disebelah kanannya terdapat beberapa arca

dewa-dewa.

Altar yang di tengah terdapat patung Buddha berukuran cukup besar. Di depannya terdapat

patung Buddha dengan posisi tidur dan patung dewa-dewi yang lain.

Altar sebelah kanan sama dengan altar sebelah kiri, yaitu disekat menjadi dua. Bagian
sebelah kanan terdapat patung dewa-dewa, sedangkan yang di sebelah kanan adalah panil
yang mencantumkan nama-nama dewa yang dipuja. Di bagian depan altar terdapat meja

untuk meletakkan lilin dan dupa.

4. Simbol-simbol Religi
Ornamen yang terdapat di Vihara Setia Budi menjadikan vihara ini memiliki “jiwa” dan
karakter yang khas, yang bertujuan untuk memenuhi pemuasan kebutuhan religi. Selain itu

ornamen yang ada juga bertujuan untuk mengkomunikasikan konsep, ajaran dan falsafah
dalam kehidupan masyarakat tersebut. Hiasan berupa naga mengapit pagoda atau mutiara
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(Siang Leng Pho Thak = dua naga membangun rumah) yang terdapat di bagian atap
merupakan simbol dari kesucian. Di tiap sisinya terdapat hiasan berupa naga yang

merupakan mahluk yang dihormati dan pembawa berkah. Dinding bagian luar dihiasi dengan

lambang-lambang yang membawa kebaikan, seperti kelelawar (pertanda rejeki dan panjang

umur), kura-kura yang mengandung makna panjang umur, kekuatan dan daya tahan. Adapun

lambang-lambang geomasi dianggap dapat mengusir pengaruh buruk yang menjadi

ancaman bagi orang di dalamnya.

Di bagian gerbang depan dua hiasan berupa patung singa yang merupakan patung penjaga.

Kedua patung ini merupakan lambang kekuatan yang agung dan megah. Kedua patung singa

ini dimaksudkan untuk mencegah masuknya pengaruh-pengaruh jahat. Tiang-tiang

penyangga bangunan dihiasai dengan simbol antara lain dengan hiasan naga yang

merupakan simbol penjaga, perlindungan dan kekuasaan. Selain hal-hal tersebut di atas

pada masyarakat Tionghoa dikenal juga beberapa simbol yang seringkali digunakan sebagai
penghias dalam bangunan berarsitektur Tiongkok, seperti misalnya; Delapan simbol
keabadian atau delapan simbol Pendeta Tao, yang meliputi: kipas, pedang, kendi dari buah

labu, alat musik, sekerajang bunga, alat musik bambu dan bunga teratai. Delapan simbol

Buddha, yang meliputi: roda hukum dan cakra, kulit kerang, payung, kanopi atau tenda,

bunga teratai, kendi, ikan dan simpul yang tak putus. Delapan simbol kebahagiaan yang
meliputi: mutiara, koin, obat dan tablet, cermin, lonceng dari batu, buku/kitab, daun

penyembuh (artemesia) dan terompet dari cula badak (Hook, 1991: 397). Empat simbol

kepandaian yang meliputi: papan catur, gulungan pustaka, satu set kitab dan bantal (Burling,

1953: 362).

Simbol-simbol tersebut selain merupakan persyaratan yang terdapat dalam ajaran
Konghucu, juga merupakan sarana untuk memuaskan kebutuhan religi masyarakat

penganutnya. Upacara-upacara keagamaan cukup banyak dilakukan berkaitan dengan
sembahyang atau kebaktian yang dilakukan oleh penganut Tridharma di vihara ini, areal yang

sempit tersebut akan semakin tambah sesak pada saat hari-hari besar keagamaan. Banyak

upacara keagamaan yang diselanggarakan di halaman depan pada hari-hari besar
keagamaan, seperti pembakaran uang kertas, atau persembahan pembagian makanan.

Ajaran Konghucu atau Ru Jiao adalah ajaran monoteis, yaitu ajaran yang hanya percaya

pada satu Tuhan yang biasa disebut Tian (Tuhan Yang Maha Esa) atau Shandi (Tuhan Yang
Maha Kuasa). Konsep Tuhan dalam ajaran Konghucu tidak dapat diperikan tetapi dapat

dirasakan oleh orang beriman. Sifat kodrati atau watak sejati manusia (Xing) menurut ajaran
Konghucu adalah bersih dan baik karena berasal dari Tuhan itu sendiri. Agar sifat ini
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terpelihara, maka manusia perlu untuk menempuh jalan yang diberkati oleh Tuhan (Jalan
Suci).

Di dalam ajaran Konghucu dikenal hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan

hubungan horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Ajaran-ajaran yang terdapat
pada Konghucu yang menyangkut keseimbangan hubungan manusia dengan manusia
dikenal dengan Golden Rule atau Hukum Emas yang bersifat Yin dan Yang.

Ajaran Konghucu menekankan bahwa manusia perlu memiliki “Tiga Pusaka Kehidupan, atau

Tiga Mutiara Kebajikan atau Tiga Kebajikan Utama” yang disebut Zhi, Ren, dan Yong. Zhi

berarti “Kebijaksanaan dan Pencerahan”. Ren berarti “Cinta Kasih” yang bersifat universal,
dan Yong diartikan dengan “Keberanian”. Berani karena berdasarkan kebaikan.

Tempat ibadah umat Konghucu disebut dengan Lithang, Miao (bio) Kongzi Miao, Kongcu Bio,

dan Kelenteng. Lithang merupakan tempat sembahyang dan juga tempat kebaktian secara

berkala, biasanya setiap hari minggu atau tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek. Di tempat ini
para umat mendapat siraman rohani. Vihara Setia Budi adalah merupakan sebuah Miao atau

kelenteng yang merupakan tempat sembahyang. Selain itu vihara ini merupakan tempat
ibadah penganut ajaran Tao dan Buddha

na.

Altar utama pada vihara ini adalah dengan patung dari dewa utama berukuran lebih besar

dengan perlakuan lebih istimewa. Patung dewa utama di Vihara Setia Budi adalah Kwan Tie

Kong (Kwan Sing Tee Kun). Di belakang altar persembahan kepada Kwan Kong adalah
merupakan altar persembahan kepada Buddha. Masyarakat Tionghoa mengenal Vihara Setia

Budi adalah merupakan vihara tempat persembahan kepada Dewa Kwan Kong, Kwang Tee,
kwang Tie Kong atau Kwan Sing Tee Kun. Kwan Khong dikenal juga sebagai dewa perang

yang menguasai alam jagad dan langit. Pemujaan terhadap Kwan Kong diharapkan akan
mampu memberikan keselamatan dan melepaskan dari bencana. Pada beberapa

kesempatan Kwan Khong menjelma dan mengingatkan segala tingkah laku manusia, salah
satunya adalah pada saat Dinasti Han Berkuasa. Pada masa itu dipercaya Kwan Khong

merupakan seorang panglima perang yang sanggup mengatasi permasalahan kenegaraan
yang ada. Pemujaan terhadap Kwan Khong memiliki arti yang lebih luas karena sebagai

dewa, Kwan Khong merupakan pelindung bagi bumi, langit beserta segala isinya (Kitab Kwan
Sing Tee Kun, tt: 22--27).

5. Penutup
Istilah vihara muncul mengikuti situasi politik yang ada pada saat itu. Hal ini mempengaruhi
pada tampilan Kwan Tie Kong Bio sehingga kemudian berganti nama menjadi Vihara Setia

Budi. Penamaan vihara lebih mengedepankan unsur-unsur Buddhisme, namun tidak dapat
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dipungkiri bahwa tata cara ibadah di Vihara Setia Budi mengikuti tata cara ajaran Khonghucu,

sebab semua persyaratan/perlengkapan sembahyang yang ada berpedoman pada tata cara

ajaran Khonghucu. Vihara Setia Budi dikenal juga dengan kelenteng Kwan Tie Kong atau
Kwan Tie Kong Bio, merupakan kuil persembahan bagi Dewa Kwan Tie Kong atau Kwan

Sing Tee Kun, Dewa Pelindung Bumi, Langit beserta isinya. Dewa itu merupakan dewa

pelindung untuk segala urusan di dunia. Aspek-aspek yang terdapat di vihara ini sangat kuat

menunjukkan hal tersebut. Hal ini tercermin dari wujud pengarcaan yang cukup besar dan
mewah untuk patung Dewa Kwan Kong. Demikian juga dengan fokus pemujaan yang umum

dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa.
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