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BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

Kebudayaan merupakan bagian yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. 

Tradisi yang ada dalam kebudayaan masyarakat itu hadir  dari sejak dahulu yang kemudian 

diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi  berikutnya. Demikin juga yang ada pada 

masyarakat Dayak Pitap dalam tradisi Aruh.  Aruh  merupakan cerminan dari masyarakat 

yang menghargai kehidupan dan alam. Manusia dan alam  menjadi bagian saling 

membutuhkan. Namun peran manusia juga menjadi bagian penting untuk menghadirkan hasil 

dari yang di peroleh dari kehidupannya dengan sesama dan alam dalam bentuk kebudayaan. 

Bekker menegaskan tentang hal itu bahwa manusia dan alam dapat berlaku sebagai tuan dan 

hamba. 

 Wujud dari penghargaan yang ada  pada tradisi Aruh  adalah dalam bentuk tradisi 

ritual upacara bersaji, yang tidak terlepas dari kepercayaan Kharingan. Dalam  pelaksanaan 

Aruh  ada keyakinan-keyakinan bahwa alam selalu dijaga oleh roh-roh leluhur, jadi dalam 

upacara Aruh,  roh-roh leluhur akan diundang untuk mengikuti pesta ini.  Pada tatacara 

pelaksanaan Aruh ditiap daerah memiliki sedikit perbedaan, namun makna  Aruh bagi 

masyarakat Dayak Pitap tidak pernah berubah.   

Dalam tradisi Aruh ini terdapat nilai-nilai pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

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

oleh orang-orang suku  Dayak Pitap sebagai anggota masyarakat. Dalam tradisi ini 

menghargai kehadiran dan partisipasi dari  setiap elemen masyarakat tidak pernah terbatasi, 

Sehingga terwujudlah lingkungan yang harmonis dan terjaga hubungan sosialnya. Jadi makna 
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dari tradisi Aruh adalah ungkapan syukur, permohonan berkah, dan menjaga kesatuan dan 

kedamaian dalam masyarakat, serta menjaga kelestarian sebuah tradisi yang menjadi identitas 

masyarakat. Yang Menghadirkan tiga nilai penting yaitu ungkapan syukur dimana masyarakat 

menyukuri segala yang diberikan penguasa lewat hasil yang diperoleh dari alam, selamatan 

menunjuk pada bagaimana memaknai apa yang diberi pencipta dan disalurkan kepada sesama 

manusia, dan keharmonisan mencerminkan hubungan yang akan terus terjalin dalam 

masyarakat, kerena saling membantu, bergotong royong, menghargai tidak hanya sesama 

manusia, tetapi juga hubungan yang harmonis dengan alam.  

Ketika gereja hadir ditengah sebuah suku yang  telah  hidup  dalam budaya tradisi, 

gereja memiliki peran untuk menyikapi secara bijak sebuah kebudayaan yang ada 

disekitarnya. Orang Kristen dalam keluarga Dayak Pitap sebagai bagian  masyarakat yang 

hidup dalam sebuah kebudayaan tertentu  tidak akan bisa diterima jika menentang tradisi yang 

telah ada dan menjadi warisan turun temurun bagi masyarakat. Karena mereka sendiri punya 

peran dalam lingkungan sosialnya atau kesukuannya, jadi akan sulit bagi mereka jika sebuah 

tradisi menjadi pertentangan. Richard  Niebuhr  melihat bagaimana sesorang yang telah hidup 

dalam  tradisi kebudayaannya sulit untuk meninggalkannya. Hal ini dapat merefleksikan diri 

kita bahwa, tidak ada manusia yang lahir tanpa kebudayaan. Kebudayaan  bukan  hal yang 

salah, karena manusia juga diciptakan oleh Allah dalam lingkungan sosial yang didalamnya 

membentuk manusia yang hidup dan berkembang dalam budaya. Gereja atau wakil Allah, 

memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan jalan yang yang dikehendaki Allah dalam 

kehidupan Jemaat yang juga hidup dalam kebudayaan suku.  

Sekarang yang diperlukan manusia bukan saling berperang untuk mempertahankan 

pandangan benar atau salah sehingga menghadirkan konflik. Tetapi yang sekarang yang 
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dibutuhkan manusia adalah memberi contoh tindakan yang benar untuk mencerminkan bahwa 

Allah bekerja dalam kehidupan manusia untuk menjadi cermin kasih Allah bagi seluruh 

manusia, dengan cara menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya demi 

terciptanya kedamaian, dan hal ini tidak hanya berlaku dalam hal kebudayaan saja tapi juga 

Agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya.  

5.2. SARAN 

- Kepada  masyarakat dayak Pitap, banyak perubahan yang saya lihat ditengah semakin 

modernnya zaman. Tidak hanya dalam hal komunikasi ataupun transportasi, tetapi 

segala aspek kehidupan masyarakat bahkan dalam hal sebuah tradisi. Saya melihat 

minimnya sebuah kesenian yang seharusnya ada dalam suasana kesukuan, misalnya 

tarian, atau pun alat-alat kesenian lainnya. Hal-hal seperti ini seharusnya terus 

dipertahankan, terutama diwariskan kepada anak-anak yang akan menjadi penerus 

kehidupan suku Dayak sendiri, tidak hanya melalui Aruh tetapi dalam setiap tradisi 

yang bisa dijadikan kekayaan dari kebudayaan bangsa Indonesia. 

- Kepada  pemerintah daerah, diharapkan mampu terus bekerjasama bersama 

masyarakat untuk terus mengengnbangkan dan memperkenalkan kebudayaan   dari 

suku Dayak Pitap kepada masyarakat umum, karena kebudayaan-kebudayaan seperti 

ini bisa memiliki nilai seni yang tinggi tidak hanya ditingkat masyarakat lokal tapi 

mungkin bisa sampai ditingkat mancanegara. 

- Bagi warga Kristen suku dayak Pitap, sebagai bagian masyarakat, warga hadir untuk 

bisa bersama-sama membentuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tidak hanya 

masyarakat yang beragama Kristen saja tapi bisa membawa pengaruh yang lebih baik 

kepada seluruh masyarakat tanpa meninggalkan Keimanannya kepada Allah. 
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Menjalankan Sebuah tradisi dalam batasan untuk menjaga keharmonisan adalah bagian 

utama. Namun dalam upacara ataupun penyembahan tentu saja tidak bisa dilakukan 

karena bukan sesuai Iman Kristen. 

 

 

 


