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BAB IV  

MAKNA ARUH MENURUT DAYAK PITAP 

4.1.   PENDAHULUAN 

Bertolak dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian yang terdapat dalam Bab I, yang dilanjutkan dengan pembahasan landasan teoritis 

pada Bab II serta perolehan data pada Bab III, maka bagian-bagian tersebut merupakan 

landasan untuk masuk dalam bagian pembahasan yang disajikan dalam Bab IV.   

Dalam Bab IV ini penulis akan mencoba untuk membahas atau menjelaskan 

bagaimana hubungan antara hasil temuan data dengan landasan teoritis pada bab sebelumnya. 

Pembahasan pada bab ini lebih berpusat pada makna ritual kebudayaan masyarakat Dayak 

Pitap yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dalam masyarakat dan  melihat 

bagaimana Kekristenan memaknai dan menyikapi tradisi tersebut. 

4.2.  MAKNA ARUH DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DAYAK PITAP DESA 

LANGKAP 

Aruh dalam kebudayaan masyarakat dayak Pitap merupakan sebuah adat istiadat yang 

berhubungan dengan kehidupan sosial dan religi. Tradisi ini merupakan tata cara kehidupan  

masyarakat  untuk  memahami kehidupannya. Aruh memiliki makna yang berpengaruh dalam  

kehidupan  masyarakat, yang digunakan sejak dulu dan ada sampai sekarang dalam  

kehidupan  suku dayak Pitap  terkhusus yang memegang kuat kepercayaan Kaharingan.   

Pada dasarnya, pemaknaan terhadap suatu budaya memiliki peran penting terhadap 

seberapa besar penghargaan terhadap budaya tertentu dimana hal ini tentunya sangat 

mempengaruhi keberadaan tradisi tersebut dalam suatu komunitas atau masyarakat. Hal  yang 

sama terjadi dalam masyarakat Dayak Pitap desa Langkap dan Labuhan yang mana dalam 
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komunitas ini, tradisi Aruh masih mendapat tempat dan penghargaan yang tinggi sebagai 

sebuah budaya atau tradisi turun-temurun yang terus dilestarikan sehingga upacara ini masih 

terus dilaksanakan dan dimaknai sebagai unsur budaya dan warisan leluhur yang merupakan 

harta peninggalan turun temurun yang sifatnya universal dikalangan mereka. 

Tradisi ini mendapat penghargaan dan pemaknaan yang utama karena  sifatnya yang 

lebih kepada penghargaan terhadap alam, yang diajarkan oleh para leluhur mereka, yang 

menjadikannya suatu budaya yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.”
1
 Aruh dalam pandangan  masyarat  

merupakan cara ungkapan syukur kepada Tuhan. Religi atau sistem kepercayaan dalam Aruh 

ini dapat digolongkan menjadi “religi bersahaja atau religi primitif”
2
. Walaupun  Kaharingan 

sendiri sebenarnya telah diakui sebagai agama Hindu namun tatacara  Aruh juga tidak terlepas 

dari  kepercayaan animisme
3
, dimana dalam tradisi ini terlihat jelas bagaimana para pemimpin 

ritual (Balian)  mengundang arwah para leluhur  yang mereka percaya sebagai pelindung hasil 

pekerjaan dan pelindung  keluaraga, yang dipanggil untuk menjadi “perantara pembawa 

persembahan kepada tuhan”
4
 dalam konteks kepercayaan masyarakat dayak ini.  

Aruh merupakan suatu bentuk tradisi “upacara bersaji”
5
  yang didalamnya memiliki  

aturan, kesepakatan, penerimaan, kedekatan antar masyarakat yang terikat dalam lingkungan 

sosial yang sama. Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto yang 

                                                 
1
 Soerjono Soekanto, Sosiologi  suatu Pengantar  edisi ketiga, hal 154. 

2
 Harun Hadiwijono, Religi Suku Murba di Indonesia (Jakarta: BPK.Gunung Mulia,2009), hal.1. 

3
 Pandangan  E.J Taylor mengenai  kepercayaan Animisme dalam teori Religi yang dipaparkan pada 

babII. 
4
 Hasil wawancara kepada  Bpk.Noerbek salah satu warga yang dipaparkan dalam Bab III 

5
 W. Robertson Smith mengenai upacara bersaji yang memiliki tiga gagasan utama yaitu keyakinan  dan 

doktrin, fungsi social untuk mengintensifkan solidaritas masyarakat, dan upacara bersaji merupakan upacara 

yang gembira meriah tetapi juga keramat. 
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menutip E. J Tailor mengenai definisi Kebudayaan, secara garis besar dalam tradisi Aruh 

terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan  

kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai 

anggota masyarakat. 

 Dalam data yang telah dikumpulkan  pada bab III Seorang seorang balian (kepala 

Adat)  menyatakan bahwa “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”.
6
  Hal ini menjelaskan bahwa Aruh 

memiliki makna religi dan makna sosial. Dalam pemaknaan religi Suku Dayak Pitap 

memaknai Aruh sebagai ungkapan syukur atas segala yang diperoleh dan juga cara memohon 

berkah untuk segala usaha dalam kehidupan.  Sedangkan dalam pemaknaan secara sosial 

menjaga hubungan antara tiap warga dan melestarikan sebuah kebudayaan sebagai Identitas 

diri dan ciri masing-masing suku bangsa. 

Dalam mempertahankan tradisi ini masyarakat berusaha terus untuk melihat titik positf 

yang mengantarkan masyarakat pada keyakinan bahwa walau semakin maju zaman tradisi 

tidak dapat ditinggalkan terutama ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat dayak Pitap 

itu sendiri.  Titik positif yang ada yaitu nilai-nilai kekerabatan antar daerah yang terus dijaga, 

kerjasama, identitas diri yang terus ingin dikembangkan melalui kebudayaan yang ada, juga 

nilai moral yang harus terus ada. Hampir seluruh teori kebudayaan menekankan tentang 

bagaimana dalam kebudayaan memiliki nilai-nilai sosial yang hadir untuk menghasilkan 

tatacara saling berhubungan, dan hasil dari hubungan itu, baik melalui bentuk yang dapat 

dilihat sampai dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi diyakini (religi).  

 

                                                 
6
  Wawancara kepada seorang balian atau  kepala adat,  pada Bab III 
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Aruh sendiri adalah bentuk hubungan manusia dengan alam, dan empunya alam, yang 

ditunjukan lewat ritual atau upacara adat. Ritual ini muncul karena latar belakang suku  ini 

yang mengelolah kehidupannya dan memperoleh sumber penghidupan dari alam. Yang di 

dalam alam sendiri terdapat berbagai roh yang menjaga dan tinggal, yang mereka percayai 

adalah leluhur-leluhur suku dayak tersebut. Alam juga berfungsi sebagai jalan antar dunia roh 

untuk hadir didunia manusia. Tidak hanya itu, Bekker  menyatakan dalam teorinya bahwa 

“Dalam kebudayaan manusia juga mengakui alam dalam arti seluas-luasnya sebagai ruang 

pelengkap untuk semakin memanusiakan dirinya, yang identik dengan kebudayaan alam. Ia 

tidak menguasai alam, melainkan mengetahuinya,”
7
 dan selalu terdapat unsur-unsur 

hubungan keharmonisan yang perlu dibangun secara lebih baik agar terjadi keseimbangan 

yang harmonis antara manusia dan alam karena tidak hanya itu keseimbangan ini juga 

akhirnya mempengaruhi seluruh hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan kondisi 

alam dimana terdapat sistem kepercayaan dan berbagai macam sudut pandang dan aturan yang 

secara alami maupun dibuat untuk menjalin suatu hubungan yang baik dengan alam semesta 

dan upacara yang dilaksanakan setiap tahun selalu memiliki kesan dan fungsi yang penting 

sebagai sebuah pengingat tentang bagaimana seharusnya kehidupan itu dijalani di alam 

semesta, hal ini didasarkan pada hakekat dasar dari tradisi ini yang menjadi simbol rasa 

syukur masyarakat Dayak Pitap karena hasil panen bercocok tanam sepanjang tahun dan juga 

untuk persatuan dan kedamaian. Oleh sebab itu, ini lah pemaknaan dan hal pokok yang utama 

dalam pelestarian tradisi Aruh tersebut. 

                                                 
7
 J.W.M. Bekker SJ, Filsafat Kebudayaan sebuah Pengantar, (Yokyakarta:Kanisius,2005),hal.15 
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Bekker pun menjelaskan kembali mengenai bagaimana manusia dan  alam yang 

memunculkan ciri-ciri manusia mengolah alam yang dia golongakan menjadi tiga tahap yaitu 

eksteriorisasi,  komunikasi, kontiunitas.
8
 

Dalam  tahap Eksteriosasi  ini kehidupan masyarakat  Suku Dayak Pitap dari zaman 

para leluhurnya  sampai sekarang selalu memanfaatkan apa yang dimiliki alam untuk 

kehidupan, mencari apa yang dapat dikelolah, mencari fungsinya dan  hal itu menghasilkan 

berbagai hal yang menjadi bagian dalam kehidupan.  Bahkan menghasilkan sebuah kesenian 

lewat tarian yang menceritakan bagaimana masyarakat ini mengunakan dan berhubungan 

dengan alam. 

Dalam  tahap komunikasi ini masyarakat Suku Dayak Pitap menggunakan segala hasil 

yang diperoleh dengan belajar dan mengelola alam, untuk dapat dipergunakan tidak hanya diri 

sendiri tapi menjadi sesuatu yang dapat digunakan bersama bagi kehidupan bermasyarakat. 

Dalam tahap yang ketiga yang dapat saya pahami yaitu mengenai kontiunitas ini 

bahwa tidak ada satu  hal yang  tidak dapat dikembangkan demikian juga apa yang dapat 

dilakukan dalam sebuah masyarakat semakin berkembangnya kebutuan hidup semakin 

berkembang pula pemikiran untuk terus membentuk hal-hal baru tanpa meninggalkan yang 

lama, seperti dalam tradisi akan ada yang berubah menyesuaikan perkembangan zaman tetapi 

tidak melupakan apa makna dari tradisi tersebut. Khususnya ketika budaya atau tradisi itu 

memiliki nilai-nilai moral dan hasil yang baik untuk kelanjutan hidup dimasa depan. 

Hal ini juga ditekankan  Tri Widiarto seorang Sarjana pendidikan dibidang sejarah 

mengenai  isi utama dari kebudayaan adalah pengetahuan, pendangan hidup, kepercayan, 

persepsi, dan etos (watak atau ciri khas dalam kebudayaan). Yang menunjuk kepada fungsi 

                                                 
8
 Tiga tahap manusia mengenai hububungannya dengan Alam yang dipaparkan oleh Bekker yaitu 

eksteriorisasi,  komunikasi, kontiunitas . 
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budaya itu sendiri yaitu, melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia 

dan waadah segenap perasaan manusia
9
.  Yang dalam tadisi Aruh ini telah mencakup fungsi 

dari kebudayaan seperti yang ditegaskan didalam teori yang dipaparkan tersebut. 

Teori-teori yang telah digunakan membentuk suatu pemahaman dimana Aru 

membentuk tiga nilai penting dalam kehidupan masyarakat yaitu: 

Pertama, ungkapan syukur dimana manusia menyadari segala hal yang mereka miliki 

dan diperoleh dari alam, bukanlah ciptaan manusia, manusia hanya mengelola dan mengolah 

semuanya adalah berasal dari pencipta (trasenden), untuk itu perlu disyukuri. 

Kedua, selamatan (pesta adat) menyatakan bahwa apa yang mereka peroleh juga perlu 

dibagi kepada masyarakat atau lingkungan sosial mereka sebagai bentuk  ungkapan terima 

kasih atas hubungan sosial yang harmonis. 

Ketiga, menjaga keharmonisan yang menekankan hubungan yang saling membantu, 

salaing menghargai, dan menjaga kekerabatan yang tidak ingin terputus walau dimanapun 

berada. Keharmonisan ini tidak hanya untuk sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan 

sekitar. Terutama semakin banyaknya manusia yang mulai berusaha merusak alam tanpa 

pertanggungjawaban. Tradisi - tradisi seperti Aruh mengajarkan kepada generasi-generasi 

berikutnya untuk tetap menjaga keharmonisan tersebut. 

Pada dasarnya Aruh hampir sama seperti tradisi dalam Gereja dalam ibadah 

pengucapan syukur, namun perbedaannya adalah tradisi ini lebih berisi dengan ritual-ritual 

mengundang para roh leluhur yang dipercaya menjaga alam sebagai perantara yang membawa 

persembahan kepada tuhan. Namun hal ini tentu bukan cara orang Kristen untuk mengucap 

syukur kepada Allah, jadi hanya sebatas menerima tradisi ini dalam lingkup menjaga 

hubungan harmonis saja. Selebihnya saya sebagai penulis tetap menghantar kita bahwa 

                                                 
9
 Tri Widarto, Pengantar …,hal.41-46. 
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penyembahan seperti dalam tradisi-tradisi ritual suku bukan hal yang benar di hadapan Allah, 

dan perlu ketegasan Iman kita untuk memahami nilai budaya yang mana yang perlu kita 

terima dan laksanakan.   

4.3.  REFLEKSI TEOLOGIS 

Kehidupan Bergereja tidak terlepas dari kehidupan lingkungan sekitar, mulai dari 

lingkungan Alam sampai kepada lingkungan sosial yang juga mencakup kebudayaan dan 

tradisi di dalamnya. Budaya murupakan satu bagian yang terus ditanggapi oleh Gereja untuk 

mempertahankan keberadaan Gereja itu sendiri. Terutama bagi bangsa indonesia sendiri yang 

memiliki banyak suku bangsa yang yang berbeda pula tradisi dan kebudayaannya. Kehidupan 

suku-suku ini juga tidak terlepas dari berbagai kepercayaan-keparcayaan lama atau percaya 

kepada hal-hal gaib. Hal-hal seperti inilah yang kemudian harus dihadapi oleh Gereja ketika 

berada ditengah kehidupan suku atau tradisi kebudayaan. Terutama melihat keberadaan 

sebuah tradisi atau kebudayaan sebuah suku telah ada sebelum Kekristenan hadir. 

 Suku dayak Pitap merupakan masyarakat yang sudah ada dalam kebudayaan 

kesukuannya.  Aruh dan masyarakat ini merupakan satu bagian kehidupan sosial dimana 

didalamnya terdapat nilai-nilai moral yang tercipta dan tradisi-tradisi yang telah turun temurun 

diberikan sebagai ciri khas dirinya dalam masyarakat sebuah suku bangsa. Saya melihat 

bahwa  dalam tradisi ini yang hadir tidak hanya dari Suku Dayak Pitap yang kaharingan saja 

tetapi ada beberapa warga dayak Pitap yanga beragama Kristen turut dalam tradisi ini.  

Masyarakat keristen yang awalnya dari suku Dayak Pitap ini tetap membantu dan menghadiri 

acara aruh ini dengan latar belakang meraka masih menghormati tradisi ini sebagai tradisi 

suku yang harus terpelihara keberadaannya. 
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Richard Niebuhr dalam  teorinya  menjelaskan bagaimana manusia itu sendiri berada 

dalam dua kondisi untuk menyikapi kehidupannya dari sudut keimanannya dan konteks 

budaya atau tradisi yang ada disekitarnya. Sementara seseorang menjalani kehidupan 

hubungan rohaninya dengan Tuhan, sebagai bagian dari masyarakat sendiri  dia tidak terlepas 

dari hubungan sosial dan saling terkait antar diri sendiri dengan lingkungan sekitar yang hadir 

dalam sikap budaya. kondis ini dijelaskan Niebuhr  sebagai “ terhimpit dalam dua suasana 

yaitu hidup dalam Iman dan hidup dalam kebudayaan” yang  kemudian memmunculkan sikap 

membagi dunia dalam konsep terang dan gelap yaitu “Kerajaan Allah dan kerajaan setan”. 
10

 

Budaya adalah hal yang juga diciptakan oleh Allah untuk menjadi bagian kehidupan manusia, 

namun sikap dan cara manusia sendiri yang membuat budaya itu menjadi sisi yang salah 

seperti yang dikemukakan juga oleh Dr.Th. Kobong.
11

  

Kebudayaan dan agama Terpisah, namun saling berkaitan.Terpisah bahwa budaya 

berjalan sendiri dan agama berjalan sendiri, tetapi berkaitan karena keduanya dijalani orang 

atau  masyarakat yang ada di antaranya. Hal ini memungkinkan seseorang akan mengalami 

kebimbangan  ketika diperhadapkan mana yang akan menjadi lebih dominan dan berpengaruh 

dalam kehidupanya jika diminta memilih salah satu dari kedua hal tersebut, jika tidak ada 

pemahaman yang kuat yang diberikan untuk memaknai keduanya. Seperti yang diungkapkan 

oleh seorang ibu yang menyatakan “aruh ini juga tidak bisa dipandang sebagai yang salah, 

mungkin salah dalam iman saya,” yang beliau jelaskan kembali bahwa  “saya pun tidak 

                                                 
10

 Teori Kristus dan kebudayaan  Richard Niebuhr mengenai Kristus dan kebudayaan dalam paradoks 
11

 Th. Kombong dalam pandangannya menjelaskan bahwa kebudayan yang benar merupakan 

kebudayaan yang memiliki pola hidup yang diamalkan dalam tanggung jawab itu (Tanggung jawab kepada Allah 

sebagai ciptaanNya). Di luar hubungan tanggung jawab, sesudah manusia jatuh kedalam dosa, manusia tetap 

memiliki budaya dan manusia tetap mahluk berbudaya tetapi kebudayaan itu telah di rusak oleh dosa. Orientasi 

kebudayaan bukan lagi kemuliaan Allah, melainkan kemuliaan manusia sendiri. Nilai-nilai kebudayaan tidak lagi 

berorientasi kepada kemuliaan Allah dalam hubungan yang harmonis dengan Allah, sesama manusia serta 

seluruh ciptaan Allah, manusia menjadi penguasa dan mengembangkan suatu kebudayaan yang lepas dari 

hubungan tanggung jawab kepada Allah.  
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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”.
12

 

Tidak dapat kita hindari bahwa seluruh kehidupan sebagai  masyarakat dalam sebuah 

suku tertentu menjadi bagian tradisi yang ada didaerah tersebut. Di luar apakah tradisi ataupun 

kegiatan didalam tradisi itu benar atau tidak dihadapan Allah.  Karena hal ini diikuti oleh 

warga Dayak Pitap yang Kristen  sebagai bentuk  menghormati tradisi suku yang sudah turun 

temurun ada. Walaupun  masih ada warga Kristen Dayak Pitap yang percaya bahwa 

pantangan-pantangan dalam tradisi ini mungkin akan membawa keburukan jika dilanggar.  

Dalam pandangan saya kekristenan dalam masyarakat ini  memberikan peluang untuk 

setiap warga Kristen Dayak Pitap  menilai sendiri nilai-nilai baik, sekaligus memahami apa 

yang tidak dikehendaki Allah dalam Iman percaya mereka terhadap tradisi Aruh tersebut. 

Sehingga mereka dapat menilai sendiri dan menerima  tradisi Aruh  sebagai bagian kehidupan 

budaya yang harus dihormati dalam lingkup sosial tanpa melenceng dari kehendak Allah dan 

disikapi sebagai bukti mereka masyarakat sosial yang hidup untuk menciptakan kehidupan 

damai dan saling menghargai antar sesama. Saya memberi penekanan kepada tindakan yang 

nyata dalam menghormati dan menghargai, namun tetap dalam lingkup Iman kepada Allah. 

Misalnya berpartisipasi, bergotong royong, tetapi tidak melaksanakan penyembahan-

penyembahan yang bertentangan dengan Iman Kristenm dan tidak berkenan kepada Allah. 

Ada berbagai macam cara gereja untuk menyikapi sebuah kebudayaan yang menunjukan 

tiga sikap dominan yaitu lebih kuat posisi gereja, lebih kuat posisi kebudayaan, dan sikap 

                                                 
12

 Wawancara terhadap Ibu.Bitar (salah Satu Jemaat), wawancara tanggal 21 Agustus 2010 di desa 

Langkap. 
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mengarah hampir pada keadaan  netral. Sikap yang seharusnya ada pada Gereja adalah Gereja 

bersikap sesuai dengan yang dibutuhkan jemaat tanpa meninggalkan nilai-nilai tanggung 

jawab dan keimanan sesuai kehendak Allah. Berangkat dari hal ini Gereja berperan penting 

untuk menimbang, menilai dan memilih bagian-bagian yang ada dalam budaya yang bisa 

Gereja pakai untuk pelayanan. Saya menyatakan hal seperti ini karena menurut saya tidak ada 

yang salah jika dalam menanggapi sebuah kebudayaan nilai kekerabatan dan menjaga 

keharmonisan menjadi prioritas utama, selain memudahkan gereja dalam pelayanan gereja 

juga menjadi cermin untuk melihat bentuk Kasih Allah dalam hubungan antar manusia. 

Namun hal yang diperhatikan secara tegas adalah sikap penyembahan. Allah tidak 

menghendaki umat kristen  menduakan-Nya. Jadi peran utama kita sebagai umat Kristen 

dalam menyikapi Pesta adat dan ritual dalam kebudayaan, hanya sebatas menghormati, dan 

menghargai nilai kekerabatan yang ada agar tercipta keharmonisan.  

Allah menghadirkan manusia lengkap dengan kehidupan lingkungannya yang kemudian 

menghadirkan kebudayaan. Seperti pemaparan yang telah dibahas pada tulisan-tulisan 

sebelumnya. Allah menciptakan semua baik adanya (dalam Kitab Kejadian) tetapi manusia 

sendiri yang kemudian merusaknya. Disinilah Peran Gereja membimbing dan membawa 

kembali nilai baik dalam sebuah kebudayaan agar sesuai dengan kehendak Allah dan Iman 

sebagai orang Kristen.  

Penghargaan dan penerimaan (dalam batasan) Gereja terhadap sebuah kebudayaan 

berpengaruh juga terhadap kehidupan sosial yang ingin diciptakan. Yaitu kehidupan yang 

harmonis, nyaman, aman dan damai.  Gereja diharapkan  selalu mampu menghadirkan damai 

dan kasih Allah bagi seluruh kehidupan dan hal ini juga bisa menjadi tujuan yang baik bagi 

perkembangan Gereja ditengah Berbagai Kebudayaan.  


