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ABSTRAK 

Sari Ramadhani: Ajaran dan Ritual Aliran Niciren Syosyu Buddha (Studi 

     terhadap Aliran Niciren Syosyu di Cigondewah Bandung) 

Begitu banyak Aliran Agama Buddha yang ada di Indonesia, namun di 

Cigondewah Bandung ini terdapat Aliran yang berasal dari negara Jepang yaitu 

Aliran Niciren Syosyu yang berkeyakinan dan mempercayai Sang Buddha 

Nichiren Daishonin. dan merupakan salah satu pecahan dari Aliran Buddha 

Mahayana yang berkembang dengan pesat di Daerah Asia bagian Timur, yaitu 

China, Korea dan Jepang. Di Jepang, banyak pula yang menganut Agama Buddha 

yaitu sekitar 89 juta orang, dan menempati urutan ke dua terbesar setelah Agama 

Shinto. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aliran Niciren Syosyu dalam 

Agama Buddha termasuk dalam ajaran dan ritualnya, sekaligus bisa membedakan 

bahwa di dalam Agama Buddha terdapat aliran aliran yang dalam ajaran dan 

ritualnya tidak sama. Dalam hal meyakini Sang Buddha pun berbeda, 

sebagaimana kepercayaan Aliran Niciren Syosyu terhadap Sang Buddha berbeda 

dibandingkan dengan aliran Agama Buddha yang lain, penelitian ini akan dibahas 

jelas oleh peneliti. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimaksud dengan 

metode kualitatif ialah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata dalam bentuk narasi tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Metode ini sangat cocok dengan penelitian yang 

penulis teliti, dikarenakan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana 

ajaran dan ritual dari aliran Nichiren Syosyu. 

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa Ajaran dari Agama 

Buddha Aliran Niciren syosyu memiliki keyakinan berdasar kepada TRIRATNA, 

dimana terdapat Buddha yakni percaya terhadap Buddha Nichiren Daishonin, lalu 

Dharma yaitu percaya terhadap kitab Saddharmapundarika sutra dan wajib 

mengamalkannya, lalu yang terakhir Sangha atau Kebikhuan. Selain dengan 

ajaran, Ritual pun menjadi sangat penting untuk mewujudkan sebuah doktrin atau 

ajaran dari suatu Agama, ritual menjadi sebuah wadah bagi umat Niciren Syosyu 

yang ingin melaksanakan ketaatannya terhadap Sang Buddha. Ritual nya berupa 

peribadatan sehari hari, upacara memperingati kematian Sang Buddha Nichiren 

Daishonin, upacara pemanjatan doa sore hari sebelum peringatan hari kematian, 

upacara pernikahan, dan upacara menerima sila untuk menjadi umat Niciren 

Syosyu. 
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