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BAB III  

ARUH DALAM MASYARAKAT DAYAK PITAP 

3.1. LETAK DAN ASAL MULA DAYAK PITAP 

Pitap merupakan wilayah pegunungan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Hulu 

Sungai Utara/Balangan. Dayak Pitap merupakan sebutan bagi kelompok masyarakat yang 

terikat secara keturunan dan aturan adat, mendiami kawasan disekitar hulu-hulu sungai Pitap 

dan anak sungai lainnya. Sungai Pitap itu sendiri awalnya bernama sungai Kitab. Menurut 

keyakinan mereka, ditanah merekalah turunnya kitab yang menjadi rebutan. Oleh datu mereka 

supaya ajaran kitab tersebut selalu ada maka kitab tersebut ditelan/dimakan atau dalam istilah 

mereka dipitapkan, sehingga ajaran agama mereka akan selalu ada di hati dan ada di akal 

pikiran. Kata Kitab pun akhirnya berubah menjadi Pitap sehingga nama sungai dan 

masyarakat yang tinggal kawasan tersebut berubah menjadi Pitap.
1
 

Menurut cerita, nama Pitap tesebut juga diambil dari nama seorang datuk kepala adat 

di pegunungan Awayan. Sebutan Pitap telah ada sebelum hadirnya bangsawan Keling atau 

yang biasa disebut Empu Jatmika. Konon Empu Jatmika dikenal sebagai pendiri Negara Dipa 

di bumi Kahuripan Batang Balangan yang sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten HSU. 

Pada waktu itu, pasukan Empu Jatmika berkunjung ke wilayah Dayak Pitap. Datuk Dayak 

Pitap menyambut dengan baik kedatangan pasukan tersebut dan menyatakan bersedia untuk 

bergabung dengan wilayah Negara Dipa. Budaya adat istiadat masyarakat Dayak Pitap 

dipimpin oleh seorang datuk yang berfungsi sebagai kepala adat. Pada umumnya, mata 

pencaharian masyarakat adat Dayak Pitap bercocok tanam. Meskipun terkenal sebagai 

peladang berpindah, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesuburan lahan pertanian. 

Antara warga yang satu dengan yang lainnya hidup dengan rukun, tanpa ada suatu 

                                                 
1
 Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Dayak_Pitap “28-3-2011. 1:53” 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Pitap&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Dayak_Pitap
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pertentangan. Masyarakat Dayak Pitap ini berusahan menjaga hubungan baik dengan sesama 

dan alam.  

Terbentuknya berbagai daerah di Banua Lima juga berasal dari leluhur Dayak Pitap. 

Konon, datuk kepala adat yang bernama Datuk Mahdanio mengumpulkan empat datuk 

keturunannya. Kelima datuk tersebut berkumpul di Gunung Canting Langit (berada di wilayah 

Desa Nungka,red). Datuk Mahdanio memberikan petuah sebelum meninggal dunia. Petuah 

Datuk Mahdanio berupa pertanyaan yang mempunyai makna, siapa yang ingin mewarisi 

keberanianku maka akan kuhajatkan pada sang pencipta. Secara cepat pertanyaan disahut oleh 

Datuk Hamandit. "Aku yang turun ke Batang Hamandit yang sekarang disebut Hulu Sungai 

Selatan." Siapa yang ingin mewarisi kepintaranku untuk memimpin, akan kuhajatkan pada 

sang pencipta. Secara cepat pertanyaan disahut oleh Datuk Balangan, "Aku yang akan turun 

ke Batang. Balangan (sekarang HSU)." Siapa yang ingin mewarisi keafiatanku akan 

kuhajatkan kepada sang pencipta. Secara cepat disahut oleh Datuk Alai, "Aku yang turun ke 

Batang Alai (sekarang HST). Siapa yang ingin mewarisi tuahku, maka akan kuhajatkan 

kepada sang pencipta. Secara cepat disahut Datuk Bolanang Alai, "Aku yang turun ke Batang 

Alai Selatan (sekarang Tapin). Sebelum mengakhiri petuahnya, Datuk Mahdanio sambil 

mengunyah sirih mengungkapkan nasehat lima kunci kehidupan, yakni bersikap jujur, hidup 

rukun, menghargai orang lain, berprasangka baik dan berani karena benar. Hingga akhirnya, 

keempat datuk turunan Datuk Mahdanio tersebut turun dari wilayah Dayak Pitap menuju 

berbagai penjuru. Dan selanjutnya memulai kehidupan di daerah baru tersebut, sehingga 

terbentuklah daerah-daerah yang ada di Banua Lima.
2
 

                                                 
2
 Diundu dari http://www.e-borneo.com/cgi-bin/np/viewnews.cgi?category=1&id=996543727, 

Banjarmasin post, 31 Juli 2001. 

http://www.e-borneo.com/cgi-bin/np/viewnews.cgi?category=1&id=996543727


29 

 

3.2.  GAMBARAN SINGKAT MENGENAI PENDUDUK  DAYAK PITAP DI DESA 

LANGKAP 

Desa Langkap memiliki jumlah penduduk sebanyak 329 orang dengan jumlah 

penduduk laki-laki 167 orang dan perempuan 162 orang. Jumlah kepala keluarga yang ada di 

desa ini adalah 82 orang kepala keluarga. 

Dalam bidang perekonomian, kurang lebih 61% penduduk bekerja sebagai pekerja 

swasta, 14% penduduk mengandalkan penghasilan dari bertani saja, 2%  penduduk bekerja 

sebagai pegawai negeri dan honorer, 23% penduduk masih diusia sekolah dan belum bekerja. 

Walau sebagian masyarakat dayak Pitap di desa Langkap ini bermata pencaharian  sebagai 

Pegawai Swasta, tetapi hampir seluruh penduduk desa ini masih menjadi petani ladang dan 

kebun disamping pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tanaman yang ditanam diladang antara lain; 

padi, kacang tanah, jagung, lombok dan lainnya, sedangkan untuk perkerbunan mereka 

menanam pohon karet. Hasil yang paling berperan untuk perekonomian warga ini adalah hasil 

menurih (mengambil getah karet).  Masyarakat juga ada yang beternak dan kebanyakan yang 

dipelihara adalah babi (kecuali warga yang beragama muslim). Selain itu masih ada yang 

berburu namun bukan menjadi pekerjaan rutin. 

Dalam kehidupan sosial, desa ini sudah dalam masa pengembangan, dimana listrik, 

angkutan umum sudah dapat masuk desa, tetapi hanya dihari-hari tertentu saja, juga wilayah 

jaringan telpon sudah mulai ada di tahun 2011 kemarin. Walau begitu dalam hal pendidikan 

hanya sedikit orang yang bisa sampai dipendidikan Sekolah Tinggi. Dalam data penduduk 

Desa Langkap yang saya kumpulkan, kurang lebih 1,2 % peduduk yang pendidikan 

terakhirnya lulus dari sekolah tinggi, 4,2% adalah penduduk yang pendidikan terahirnya 

SMA, 20% penduduk  dengan pendidikan terakhir lulusan SMP, 51,6 % penduduk memiliki 
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pendidikan akhir SD dan 23% masih menempuh pendidikan. Hal ini juga mungkin 

dipengaruhi sarana pendidikan di desa ini yang minim. Minimnya tingkat pendidikan untuk 

desa ini, selain itu juga dipengaruhi tradisi yang terdahulu membuat banyaknya pernikahan 

diusia muda. 

Dalam hal Agama dan kebudayaan, masyarakat desa Ini sebagian besar beragama 

kaharingan atau hindu kaharingan, dari total jumlah penduduk, penduduk yang beragama 

kaharingan 319 orang, yang beragama Kristen 7 orang dan yang beragama Islam 3 orang. 

Namun bagi masyarakat  Dayak Pitap kaharingan tidak hanya agama tetapi juga budaya.  

3.3.  ARUH DALAM MASYARAKAT DAYAK PITAP 

Tradisi Aruh merupakan tradisi yang telah lama ada pada masyarakat dayak, tardisi ini 

juga tidak terlepas dari kepercayaan yang dianut suku yaitu Kharingan. Kharingan merupakan 

agama sekaligus identitas budaya bagi suku dayak. Dalam wawancara yang telah dilaksanakan  

menjelaskan asal makna Aruh, kata “Aruh” merupakan bahasa asli suku dayak untuk sebutan 

setiap upacara selamatan atau syukuran suku Dayak.
3
 Ajaran tentang Aruh ini, diajarkan 

dengan diceritakan atau dikenalkan dari generasi-kegenerasi secara langsung melalui cerita 

mulut-kemulut “tidak ada buku atau kitab yang menjelaskan bagimana tata cara Aruh itu 

dilaksanakan”
 4

. Bagian-bagian sakrak dalam ritual yaitu doa-doa dan hubungan dengan roh-

roh hanya dimiliki oleh para pemimpin ritual yang disebut Balian. Aruh dilaksanakan  setelah 

selesai panen. Aruh merupakan upacara selamatan atas hasil yang di peroleh dari usaha selama 

setahun dan juga digunakan sebagai upacara untuk memohon berkah untuk tahun yang akan 

dilewati sampai  pada upacara Aruh berikutnya.  Dalam tradisi Aruh ini ada dua jenis Aruh 

yaitu Aruh Ganal (besar) dan Aruh Duduk. Perbedaan Pokok dari kedua upacara Aruh ini 

                                                 
3
 Bpk. Jumianor (anggota keluarga yang mengadakan Aruh),wawancara pada tanggal 24 Agustus 2011, 

di desa Langkap, Kalimantan Selatan. 
4
 Ibu.Mulyati R. (anggota keluarga yang hadir), wawancara pada tanggal 24 Agustus 2011 
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adalah yang menanggung pembiayaan upacara, tempat, serta bagian-bagian dalam tata ritual. 

Aruh ganal dilaksanakan di balai adat karena yang mengadakan adalah seluruh anggota 

penduduk, sedangkan Aruh duduk dilaksanakan di rumah penduduk. Tidak ada yang memberi 

keterangan pasti mengenai waktu munculnya tradisi aruh dikenal masyarakat, tradisi ini sudah 

ada dari zaman leluhurnya.
5
   

 Bagi orang Dayak Pitap, Aruh merupakan upacara selamatan untuk hasil panen 

sepanjang tahun, atau ungkapan syukur telah memperoleh hasil panen dan untuk memohon 

berkah kepada Tuhan melalui roh-roh leluhur dan roh-roh penjaga alam agar dalam persiapan 

panen mulai dari pemilihan bibit, penanaman, pertumbuhan tanaman dapat baik, juga pada 

saat panen hasil yang dapat melimpah, dan memohon juga perlindungan dan kesehatan bagi 

seluruh keluarga.
6
 

Dalam pemahaman orang dayak Aruh juga dikaitkan dengan nazar yang harus 

diselesaikan, Jika ada anggota keluarga yang menginginkan kesuksesan kemudian bernazar 

akan melakukan pengorbanan seekor sapi maka ketika keinginannya terpenuhi keluarga harus 

melaksanakan Aruh dan mengorbankan seekor sapi yang di janjikan, jika tidak mereka 

percaya bahwa hal buruk dapat menimpa keluarga.
7
 Maksudnya adalah ketika seseorang yang 

mengadakan aruh ditahun ini mengiginkan sesuatu yang khusus selama satu tahun kedepan, 

mereka akan melakukan nazar untuk memberi pengorbanan sapi atau kambing. Jika hal itu 

terlaksana atau didapatkan, maka pada Aruh berikutnya keluarga akan mengadakan 

persembahan khusus yang mereka nazarkan di Aruh sebelumnya. 

                                                 
5
 Bpk. Norbek(anggota keluarga yang mengadakan Aruh),wawancara pada tanggal 24 Agustus 2011, di 

desa Langkap, Kalimantan Selatan. 
6
 Bpk. Lili Suryani R.(keluarga mengadakan Aruh),wawancara pada tanggal 24 Agustus 2011, di desa 

Langkap, Kalimantan Selatan. 
7
 Bpk. Jumianor (keluarga yang mengadakan Aruh),wawancara pada tanggal 24 Agustus 2011, di desa 

Langkap, Kalimantan Selatan. 
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Dalam penelitian ini saya terlebih dahulu melakukan pengamatan dan yang saya amati 

adalah tradisi Aruh Duduk. Aruh duduk ini dilaksanakan oleh satu keluarga besar yaitu kakak 

beradik bersama anggota keluarganya. Ritual Aruh duduk ini dilaksanakan oleh keluarga 

Runding pada tanggal 22-24 Agustus 2011. Ritual Aruh duduk dilaksanalkan selama tiga hari 

untuk persiapan upacara dan ditambah tiga hari lagi untuk masa tenang atau keluarga yang 

mengadakan Aruh tidak bisa melaksanakan pekerjaan harian yang berhubungan dengan alam. 

Menurut kepercayaan masyarakat roh-roh yang dipanggil pada saat upacara dapat kembali ke 

alam dengan perantara-perantara makhluk hidup misalnya tumbuhan atau hewan untuk itu 

selama tiga hari dilarang keras bagi seluruh keluarga yang beraruh untuk memotong 

tumbuhan atau membunuh binatang. Pada tradisi dahulu masa menunggu bisa dilakukan 

selama satu minggu, namun karena pengaruh zaman yang mulai berkembang dan kebutuhan 

hidup yang terus harus dicukupi setiap harinya maka masa  istirahat melakukan pekerjaan 

berladang dan berburu dikurangi. Tetapi ada juga yang hanya satu hari dan satu malam untuk 

masa tenang itu. Namun masih ada beberapa daerah yang masih mempertahankan tradisi yang 

menunggu selama satu minggu.
8
 

3.3.1. Pemimpin Ritual 

Pemimpin Ritual dalam bahasa dayak, disebut Balian. Balian adalah orang-orang yang 

bisa berhubungan langsung dengan roh-roh leluhur. Seorang Balian bukanlah tokoh yang 

langsung dipilih oleh masyarakat tetapi merupakan orang yang menyerahkan diri untuk 

mengabdikan diri untuk menjadi panutan adat bagi masyarakat dayak. Balian umumnya 

adalah orang yang telah menikah.
9
 Dalam proses menjadi Balian disebut sebagai Tangga 

Anggit, dimana istri dan suami sudah saling sepakat untuk menjadi panutan, dan istri harus 

                                                 
8
 Bpk. Sugianor (Anggota keluarga yang hadir), wawancara melalui telphon tanggal 15 januari 2012.  

9
 Bpk. Jumianor (keluarga yang mengadakan Aruh),wawancara pada tanggal 24 Agustus 2011, di desa 

Langkap, Kalimantan Selatan. 
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mampu mendukung tugas suami, dimana seorang Balian akan sering meninggalkan rumah 

untuk memimpin-memimpin ritual disetiap-setiap kampung, dan istri akan sering ditinggal 

hingga berbulan-bulan. Istri Balian juga disebut sebagai Bini Sandaran. Bapak Sugianor 

menjelaskan “jadi seorang Balian harus benar-benar menjadi iklan dunia maupun akhirat”. 

Seorang  yang menjadi Balian akan mempelajari ilmunya selama satu bulan siang dan malam, 

dan balain tersebut akan terikat janji kepada Tuhan, gurunya dan kepada umat yang 

memerlukan dia. Dia akan dinobatkan menjadi seorang Pendarma (yang dengan iklas 

menyerahkan diri untuk menjadi Balian).
10

 Kemampuan seorang balian akan terus dipelajari 

semakin lama menjadi seorang balian maka semakin tinggi ilmunya dan semakin kuat juga 

kemampuannya berhubungan dunia roh dan juga kedudukannya dalam upacara adat.
11

 

3.3.2. Pantangan atau larangan (pamali) 

Dalam ritual ini juga ada beberapa pantangan yang menjadi syarat dalam kelancaran 

upacara, yaitu;
12

 

- Segala sesuatu yang digunakan di dalam upacara  harus hasil bersih tidak dari 

kejahatan, misalnya uang hasil judi, atau benda-benda dari hasil curian. 

- Orang yang mengerjakan seluruh aktifitas dalam ritual atau membantu dalam kegiatan 

ritual harus orang yang juga bersih, khususnya wanita harus perawan jika belum 

menikah, yang memasak makanan tidak boleh dalam keadaan menstuasi. 

- Setelah upacara selesai pihak keluarga dilarang untuk memulai aktifitas bertani, 

memotong tanaman, membunuh binatang. Karena menurut kepercayaan para roh 

                                                 
10

Bpk. Sugianor (Anggota keluarga yang hadir), wawancara melalui telphon tanggal 15 januari 2012.   
11

 Bpk. Norbek(anggota keluarga yang mengadakan Aruh),wawancara pada tanggal 24 Agustus 2011, di 

desa Langkap, Kalimantan Selatan. 
12

 Bpk. Norbek(anggota keluarga yang mengadakan Aruh),wawancara pada tanggal 24 Agustus 2011, di 

desa Langkap, Kalimantan Selatan. 
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leluhur yang diundang dapat kembali ke alamnya melalui mahluk hidup misalnya 

tanaman ataupun hewan. 

3.4. TRADISI ARUH DALAM PELAKSANAANNYA 

Dalam persiapan pelaksanaan Aruh, keluarga yang akan melaksanakan terlebih dahulu 

melakukan pertemuan keluarga untuk membicarakan anggaran yang akan digunakan dan 

segala kelengkapan yang harus dipersiapkan atau dibeli. 

Hari berikutnya warga dan keluarga bersama-sama saling membantu untuk 

menyiapkan Sajian-sajian yang akan di makan bersama selama upacara berlangsung, warga 

yang datang dijamu dengan kue-kue (wadai) dari pasar dan teh atau kopi, untuk para bapak-

bapak di sajikan pula rokok. Warga yang datang tidak hanya warga kampung tersebut, tetapi 

dari berbagai kampung tetangga. Tidak ada larangan atau batasan untuk siapa aja yang boleh 

datang, tamu-tamu atau pendatang juga dapat hadir untuk menikmati jamuan yang akan 

disediakan, dan dapat pula membantu, bahkan bagi orang-orang yang berbeda agama 

sekalipun jika hadir dan turut membantu mereka menganggap itu sebagai bentuk 

penghormatan dan kerja sama warga dalam  melestarikan kebudaya.
13

 

Pada saat upacara akan dimulai keluarga (khususnya kepala keluarga) bersama balian 

akan duduk bersama dan saling berbincang, perbincangan ini dimulai dari pihak keluarga yang 

menjelaskan apa tujuan keluarga mengadakan Aruh, dan keadaan-keadaan yang dihadapi 

keluarga, yang kemudian ditanggapi oleh para balian. Pada saat itu juga keluarga 

mempersiapkan bahan-bahan  mentah  ditengah  ruang  yang akan digunakan untuk upacara, 

bahan-bahan mentah atau bahan yang belum diolah ini akan didoakan terlebih dahulu, sebagai 

syarat agar Aruh bisa terlaksana. Para balian yang hadir akan mengecek kelengkapan bahan-

                                                 
13

 Bpk. Rudianto (salah satu majelis gereja yang hadir dalam tradisi Aruh), wawancara tanggal 23 

Agustus 2011 , di desa Langkap 
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bahan tersebut dengan menyebutkan apa saja yang ada dan balian yang lain akan mensetujui 

bahan-bahan itu, jika sudah selesai upacara akan dimulai. Seorang balian akan terlabih dahulu  

memberi pesan kepada warga-warga yang hadir untuk meminta parsetujuan, dan kesiapan 

warga bekerja sama membantu keluarga sampai Aruh selesai. 

Upacara yang pertama diadakan adalah Upacara Badarah hidup. Benda-benda dalam 

upacara Badarah hidup yang juga sebagai syarat agar upacara dapat dijalankan ; 

- Tikar bamban putih atau tikar yang dibuat dari kulit luar bamban yang udah direbus 

dan dijemur sehingga warnanya putih simbol dunia yang bersih sebagai alas dari 

persembahan. 

- Satu buah panginangan bokor  yang terbuat dari kuningan yang digunakan untuk 

tempat  sirih, pinang, gambir tembakau, dan perlengkapan untuk makan sirih lainya 

seperti kapur sirih. 

- Bakul-bakul kecil terbuat dari bamban sebagai tempat beras dan bahan-bahan upacara 

- Pinggan  dari kuningan sebagai tempat-tempat sesaji 

- Kemenyan 

- Perlengkapan-perlengkapan dari kuningan berbentuk mangkok yang bertutup 

- Pisang emas 

- beras ketan dan beras biasa 

- bunga habang (bunga merah) 

- bunga ungkun (kembang kemangi) 

- bunga hati-hati (bunga mayana) 

- Kelapa tua 
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- Tembakau yang dikelinting pada daun atau kulit tanaman tertentu, dibentuk menjadi 

rokok tradisional. 

- Telur ayam kampung dll 

Upacara Badara hidup bertujuan untuk mendoakan segala hal  yang akan 

dipergunakan dan berpengaruh dalam  upacara Aruh. Doa ini dimaksudkan untuk penyucian. 

Dengan cara mengibas-ngibaskan (pukul-pukulkan dengan  halus) bunga angkun (ankung) 

keperalatan yang akan digunakan sembil membacakan mantra-mantra, hal ini dilakukan oleh 

Balian. Badara Hidup juga dilakukan kepada keluarga yang mengadakan Aruh dengan cara 

balian duduk berhadapan dengan keluarga yang akan dibadarah hidupkan. Orang yang akan 

dibadarah hidupi akan merentangkan tangannya ke arah Balian kemudian Balian akan 

mengibas-ngibaskan bunga angkun ketangan orang tersebut sambil membaca mantra. Dimulai 

dari kepala keluarga yang akan dibadarah hidupi. Jika anggota keluarga banyak maka setelah 

kepala keluarga akan disusul keluarga yang lainnya berdua-berdua. Sementara ritual badara 

hidup ini berlangsung para warga yang datang sedang mengolah makanan nasi dan lauk pauk 

untuk dimakan bersama-sama. 

Setelah Badarah Hidup dilaksanakan, warga yang datang akan terlebih dahulu berhenti 

dari kegiatan persiapan upacara berikutnya untuk beristirahat dan makanan yang telah 

disiapkan. Setelah selesai makan dimulailah persiapan untuk upacara Aruh yang utama. 

Bahan-bahan yang telah didoakan tadi akan mulai dimasak menjadi makanan-makanan 

tadisional oleh warga dan keluarga ditempat itu. Makanan tradisional yang dibuat antara lain; 

- Dodol, yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampur dengan gula aren (gula 

merah dalam bahasa Dayak gula habang) dan air yang diaduk berjam-jam hingga 
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mengental dan padat yang kemudian dituang untuk dicetak diatas nyiru yang telah 

dialasi daun pisang. 

- Cengkaruk, makanan yang terbuat dari beras ketan yang di goreng tanpa minyak atau 

disangrai di dalam kuali kemudian diaduk atau dicapur dengan kelapa parut yang 

sebelumnya telah dicampur dengan gula aren, kemudian dicetak membentuk bola-bola.  

- Cucur, makanan yang terbuat dari adonan tepung beras yang dicampur dengan gula 

aren dan air yang kemudian di goreng  

- Lemang, makanan dari beras ketan yang di campur dengan santan kelapa yang 

kemudian di tuang kedalam bambu khusus yang dilapisi daun pisang yang kemudian 

dipanggang diatas bara api. 

- Pupudak, sejenis dodol tetapi dimasak dengan cara adonan dituangkan ke dalam daun 

pinsang yang dibentuk melingkar didalam bambu kecil yang kedua ujung daun diikat 

dengan tali bamban, dan direbus di dalam kuali sampai adonan memadat. 

- Ayam Bakar 

- Ikan Bakar  

Setelah makanan-makanan ini selesai dimasak, makanan ini tidak dapat dimakan 

sebelum di upacarakan. Makanan ini harus dipersembahkan terlebih dahulu sebagai sesaji. 

Setiap makanan akan kembali di tata atau di susun  di atas tikar putih bersama kelapa muda 

yang telah dibuka, dan pisang, bersama perlengkapan-perlengkapan ritual lainnya. Ada juga 

makanan yang ditata diatas ancak  yaitu tempat sesajen yang terbuat dari bambu berbentuk 

segi empat yang kira-kira ukurannya 1 x 1 m, yang di beri tali rotan dikeempat sisinya agar 

dapat digantung. Setelah semua ditata, Balian dan kepala keluarga kembali duduk bersama 

mengelilingi tempat sesajen itu berada. Dan memulai pembicaraan dan dialok dalam bahasa 
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dayak. Keluarga menyampaikan bahwa syarat-syarat untuk beraruh telah tersedia dan mereka 

meminta balian untuk mendoakan keinginan atau harapan-harapan keluarga  untuk panen atau 

kehidupan kedepannya. Balian akan merespon permintaan keluarga dengan memngucapkan 

kata-kata bijaksana, yang kemudian  para balian akan  mulai mengundang para roh-roh untuk 

ikut hadir dalam upacara tersebut. Kemudian balian akan mengangkat satu persatu sesajen 

untuk dibacakan doa-doa.  Proses ini berjalan cukup lama memakan waktu hampir tujuh jam 

dimulai sekitar jam delapan malam sampai berakhir dihari berikutnya sekitar jam tiga subuh. 

Baru kemudian makanan yang telah melewati ritual itu dapat dikonsumsi. 

Setelah ritual selesai warga kembali diundang untuk makan bersama, serta memakan 

kue-kue (wadai) tradisional yang tersebut dan sebagian telah dipersiapkan untuk dibawa 

pulang oleh warga-warga yang hadir.  

 Bapak Norbek menjelaskan bahwa Kegiatan makan-makan ini adalah bagian dari 

ramah-tamah keluarga untuk saling berbagi ungkapan syukur karena hasil yang diperoleh 

selama satu tahun  masa tanam sampai pada masa penen dan juga sebagai bentuk ucapan 

terima kasi karena turut membantu dalam  upacara.
14

 “Aruh disetiap kampung memiliki tata 

cara yang sedikit berbeda, namun memiliki tujuan yang sama karena semua sebagai 

ungkapan syukur kepada yang kuasa yang memberi kita semua yang bisa kita olah untuk 

hidup”.
15

  

Seorang Balian juga mengatakan “selain sebagai ungkapan syukur dan permohonan 

berkah upacara aruh ini memiliki makna lain yaitu untuk terus menjaga persatuan dan juga 

kedamaian bagi setiap warga dan juga melestarikan sebuah kebudayaan”.
16

 

                                                 
14

Bpk. Norbek (anggota keluarga yang mengadakan Aruh),wawancara pada tanggal 24 Agustus 2011, di 

desa Langkap, Kalimantan Selatan.  
15

 Bpk. Sugianor (Anggota keluarga yang hadir), wawancara melalui telphon tanggal 15 januari 2012. 
16

 Bpk. Atat (seorang balian), wawancara tanggal 23 Agustus2011 di desa langkap, Kalimantan Selatan  
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Bagi masyarakat yang telah hidup lama dalam masyarakat dayak dan mengenal tradisi 

Aruh, yang kemudian masuk dalam kekristenan, menganggap bahwa tradisi Aruh ini 

merupakan tindakan budaya, walau didalamnya ada penyembahan terhadap roh-roh, sebagai 

orang yang hidup dalam lingkungan budaya dan sosial tentu saja Aruh menjadi bagian dalam 

hidup bermasyarakat. Seorang warga Dayak Pitap yang kristen dan sekaligus majelis gereja 

menjelaskan “Tradisi ini tidak kami lakukan didalam keimanan kami kepada Tuhan, tetapi 

kami sebagai keluarga Kristen tidak terlepas juga dari kehidupan budaya suku kami, orang 

tua kami nenek kami dan leluhur kami hidup dalam budaya ini”.
17

   

Menurut Ibu Bitar “Aruh itu ritual yang mengunakan roh-roh, jadi kita tidak bisa 

menggunakannya di Gereja, dan kalau ingin mengucapkan syukur untuk hasil panen ya 

dilakukan secara Kristen”.  Ibu bitar menjelaskan bahwa  tradisi ini tidak terlepas dari peran 

mahluk-mahluk penunggu sesuatu dan  alam yang dijaga oleh para Roh leluhur. “ Tapi aruh 

ini juga tidak bisa dipandang sebagai yang salah, mungkin salah dalam iman saya,” tutur Ibu 

Bitar. tapi  ibu bitar menjelaskan lagi bahwa bagi orang tua dan saudara-saudara keluarganya 

tradisi ini sudah menjadi kewajiban terutama dalam kepercayaan mereka. “saya pun tidak 

mungkin menghindari tradisi ini iya kan, ,jadi kalo saudara-saudara saya mengadakan aruh 

saya ikut juga dan menghindari pantangan-pantangannya, tapi untuk didoakan atau yang 

disebut badarah hidup saya tidak ikut, biar bagaimana pun ini tradisi suku sebagai orang 

dayak” tutur Ibu Bitar lagi.
18

 

Dari hasil wawancara yang saya lakukan, beberapa orang yang menjadi informan 

Kristen yang saya wawancarai memberi pandangan bahwa Aruh memiliki makna sebagai 

kebudayaan dalam sebuah suku dan  juga sebuah ritual yang ada dalam sebuah kepercayaan. 

                                                 
17

 Bpk. Paulus (Bendahara jemaat) wawancara tanggal 21 Agustus 2010 di gedung GKE “Efhata” desa 

Labuhan. 
18

 Ibu.Bitar (salah Satu Jemaat), wawancara tanggal 21 Agustus 2010 di desa Langkap. 
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Tetapi walau Aruh adalah milik kepercayaan Kharingan, ada beberapa orang yang masih 

berpartisipasi dalam tradisi ini, dalam hal ini mengikuti syarat-syarat yang ada diritual dan 

percaya pada pantangan-pantangan yang ada dalam  ritual Aruh. Mereka masih percaya 

mungkin akan ada sisi keburukan yang terjadi dalam keluarganya jika dia sebagai keluarga 

melanggar pantangan tersebut. 

 


