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ASPEK BUDAYA, SOSIAL DAN EKONOMI DARI TIWAH

(Upacara Masyarakat Dayak Tomun Lamandau) 

Nina Putri Hayam Dey1, Sri Suwartiningsih2, Daru Purnomo2 

1. Pendahuluan 

Tiwah (disebut juga Ayah) adalah prosesi pengangkatan tulang belulang 

orang yang sudah meninggal dari tanah dan diletakkan dalam sandung
untuk dikuburkan  kembali. Upacara Tiwah mempunyai makna mengantar 

arwah nenek moyang ke surga. Bagi masyarakat Kalimantan, khususnya 

masyarakat Dayak Tomun Lamandau yang masih menganut agama 

Kaharingan (atau lebih dikenal sebagai agama Hindu Kaharingan), sangat 

memperhatikan prosesi penyelenggaraan upacara Tiwah, karena upacara ini 

mempunyai makna yang sangat sakral dan penting. Masyarakat Dayak 

Tomun Lamandau percaya apabila mereka belum meniwahkan keluarganya, 

arwah akan tetap berada di bumi dan tidak bisa menuju ke surga. Itu 
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sebabnya bagi masyarakat Dayak, mengadakan upacara Tiwah hukumnya 

wajib, terutama apabila almarhum masih menganut agama Kaharingan. Bagi 

sanak keluarga yang masih hidup, penyelenggaraan upacara tiwah ini 

merupakan penghormatan terakhir bagi yang meninggal dunia. Sebelum 

almarhum ditiwahkan, keluarga merasa masih berutang dan memiliki beban 

moral kepada almarhum (Jeniva, 2008 : 85).  

Masyarakat Dayak mempersiapkan upacara Tiwah selama berbulan-

bulan, dan pelaksanaannya berlangsung selama tujuh hari tujuh malam 

(Hadiwijono, 1977 : 67). Upacara Tiwah merupakan upacara besar yang 

pelaksanaanya membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya tersebut 

digunakan untuk memenuhi persyaratan upacara suci Tiwah, diantaranya 

menyediakan makanan, hewan korban dan sesaji. Makanan dan daging 

hewan kurban berguna untuk menjamu para tamu dan membuat sesaji bagi 

roh leluhur dan roh-roh halus (Jeniva, 2008 : 85). Guna menghemat 

pengeluaran yang sangat besar itu, kini masyarakat Dayak mengadakan 

upacara Tiwah bersama-sama. 

Dalam mewujudkan prosesi upacara Tiwah, sanak keluarga yang masih 

hidup mengumpulkan uang beberapa tahun sebelumnya. Dalam 

pelaksanaannya, masyarakat dari beberapa kampung tetangga akan 

diundang. Tamu yang datang bisa mencapai kurang lebih 2.000 orang. 

Umumnya para tamu yang datang membawa beras atau hewan sebagai 

sumbangan.  

Berdasarkan uraian di atas maka tulisan ini akan mendeskripsikan aspek 

sosial dan ekonomi upacara Tiwah masyarakat Dayak Tomun Lamandau. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif pada bulan Maret 2012.  

 

2. Tiwah Sebagai Budaya 

Kebudayaan memiliki tujuh unsur diantaranya: bahasa, sistem 

pengetahuan, peralatan hidup, mata pencaharian dan sistem-sistem 

ekonomi, organisasi sosial, religi dan kesenian (Wiloso, 2010: 7). Tiap-tiap 

unsur kebudayaan tersebut bersifat universal, tetapi dapat dirinci ke dalam 

unsur-unsur yang lebih kecil. Menurut R. Linton (Koentjaraningrat, 1990: 

205), rincian tersebut dapat dilakukan sampai tiga kali. Pertama, dapat 

dirinci ke dalam berbagai kompleks sosial. Kedua, tiap kompleks sosial dapat 

dirinci lebih khusus ke dalam pola sosial. Ketiga, tiap pola sosial dapat 
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dirinci lebih khusus ke dalam berbagai tindakan, misalnya organisasi sosial. 

Untuk unsur universal ini mengandung adat istiadat, aktivitas sosial dan 

peralatan fisik. Di dalam unsur besar ini terdapat sub unsur seperti: sistem 

kekerabatan, sistem komunitas, sistem pelapisan sosial, sistem pemimpin, 

sistem politik, dan sebagainya.  

Dari paparan di atas nampak bahwa sistem kekerabatan merupakan sub 

unsur yang terdapat pada tiap-tiap lapisan sosial. Jadi kekerabatan 

dimasukan ke dalam golongan adat atau kompleks budaya, karena 

merupakan bagian sub unsur organisasi sosial. Dari perincian adat dan 

aktivitas sosial ini, maka sistem kekerabatan dapat dirinci lagi ke dalam 

beberapa sub unsur seperti: perkawinan, sistem, religi, tolong menolong 

antar kerabat, sopan santun antar kerabat dan lain sebagainya. 

Berikut akan dijelaskan prosesi penyelenggaraan upacara Tiwah, 

mencakup persiapan, pelaksanaan, dan penutupan upacara.3 

 

2.1. Persiapan Upacara Tiwah 

Persiapan dimulai dengan mendirikan balai. Balai adalah satu bangunan 

berbentuk rumah. Pembangunan balai cukup dilakukan dalam satu hari saja. 

Setelah balai selesai dibangun, pagi-pagi sekali berbagai kelengkapan 

upacara Tiwah seperti, gong, gendang, kenong dan lain sebagainya dibawa 

ke dalam balai, dan diletakkan di tempat yang sudah disediakan. Setelah 

pekerjaan di balai selesai, masyarakat memasang bendera yang menandakan 

bahwa akan di adakan upacara Tiwah di daerah tersebut.  

Pada hari berikutnya masyarakat mempersiapkan beberapa bahan yang 

akan digunakan membuat sandung, sapundu, dan pantar. Sandung adalah 

kotak kayu penyimpanan tulang-tulang yang sudah dibersihkan. Sapundu 
adalah patung kayu. Pantar adalah tiang kayu dimana dibawahnya akan 

diletakkan kurban kepala. Bahan yang digunakan adalah kayu Bulit’n  (kayu 

ulin) yang ditebang dari hutan. Kayu ini sangat keras dan tahan terhadap 

anai-anai.  Selain mempersiapkan balai dan kayu ulin, persiapan lain adalah 

berbelanja bahan konsumsi, menumbuk padi, membuat minuman (tuak) dan 

sebagainya. 

 

                                                 
3 Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Taguh, selaku ketua dewan adat atau Demang di 

daerah Sungai Buluh, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, pada tanggal 25 Oktober 

2011. 
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2.2. Pelaksanaan upacara Tiwah 

Setelah panitia melihat persiapan sudah cukup maka upacara Tiwah 

sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Adapun 

rangkaian acara selama tujuh hari ini sebagai berikut.  

Pada hari pertama dilakukan upacara Tumpah Tua’ Nyemoleh Manhu’ 
Bebuag’ng Tentuna, yaitu upacara menumpahkan tuak dan memotong ayam 

untuk diambil darahnya. Sesudah itu dilanjutkan dengan doa kepada 

Sanghyang dipucu’ duwata dibabah, yaitu doa kepada Sanghyang (Tuhan) di 

atas, dewata yang di bawah yang melaksanakan. Doa ini dilakukan supaya 

selama pelaksanaan upacara Tiwah dari awal sampai selesai dilindungi dan 

diberkahi. Sesudah acara doa ini selesai, diadakan acara doa lagi yang disebut 

sebagai kesisi gola’ jatu’, kelubag’ng gola’ tolus. Acara doa yang kedua ini 

dilakukan supaya para peserta upacara Tiwah dan tamu undangan tetap 

sehat serta gembira, dan dalam pelaksanaannya tidak mendapat kesulitan.  

Pelaksana kegiatan doa kepada Sanghyang dipucu’ duwata dibabah dan 
acara doa kesisi gola’ jatu’, kelubag’ng gola’ tolus adalah:  

a. Para rohaniawan yaitu, Manter yang telah dijemput guna mengatur 

segala pelaksanaan upacara Tiwah.4  

b. Semua peserta dalam pelaksanaan upacara Tiwah.  

c. Semua hadirin yang menyaksikan upacara Tiwah.  

Pada hari ini juga manter akan memberikan Unuk, yaitu ikat kepala yang 

terbuat dari kulit kayu, kepada keluarga yang melakukan upacara Tiwah. 

Unuk ini berfungsi membedakan tamu undangan dari  keluarga yang sedang 

menyelenggarakan upacara tiwah.  

Keluarga yang memakai Unuk harus berpantang. Selama tujuh hari 

pelaksanaan Tiwah, keluarga dan penduduk desa penyelenggara Tiwah 

harus menjalani beberapa pantangan. Misalnya dilarang ke ladang atau 

berkebun; tidak boleh berkelahi; tidak boleh makan nasi putih dan air putih, 

tetapi hanya boleh makan ketan dan minum tuak; tidak boleh marah; tidak 

boleh berburu ke hutan.  

Hari kedua adalah upacara Nyawat Sanhug’ng, yaitu upacara membuat 

sandung untuk kotak kayu penyimpanan tulang-tulang yang sudah 

dibersihkan. Sandung ini bentuknya seperti rumah tapi berukuran sangat 

                                                 
4 Manter adalah pemimpin upacara 
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kecil seperti sangkar burung, dan biasanya diletakkan di samping rumah 

induk. 

Hari ketiga adalah upacara Mengawi Sepunhu agat’n Pantar, artinya 

membuat sapundu dan pantar. Sapundu adalah patung yang terbuat dari 

kayu ulin berukir digunakan untuk mengikat hewan kurban pada saat 

upacara Tiwah. Sapundu yang dibuat berjumlah dua patung dan berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan sedangkan pantar adalah tiang tinggi 

terbuat dari kayu ulin yang ditanam di tanah, dan di bawahnya ditanam 

kepala kurban. Pada jaman dahulu yang ditanam adalah kepala manusia 

yang dijadikan kurban, tetapi kini diganti dengan kepala hewan. 

Hari keempat dilaksanakan upacara Meruwat agat’n Kasa’i Minyak, yaitu 

merawat dan meminyaki tulang. Kegiatannya adalah membongkar mayat 

dari tempat semula dikuburkan, untuk diambil tulang-tulangnya. Tulang-

tulang tersebut harus dicuci sampai bersih menggunakan air sabun, 

kemudian diolesi minyak kelapa yang dicampur kunyit. Upacara Meruwat 
agat’n Kasa’i Minyak ini melambangkan pengabdian keluarga yang masih 

hidup kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Semua tulang-tulang 

yang telah dibersihkan dan diolesi minyak, dimasukkan ke dalam tempayan 

atau guci yang sudah diberi lubang pada dasarnya. Lubang pada dasar 

tempayan atau guci berfungsi untuk merembeskan air, supaya tulang tidak 

terendam air yang tertampung di tempayan atau guci. Kemudian tempayan 

atau guci dimasukan ke dalam sandung.  

Hari kelima dilanjutkan dengan upacara Melomang, yaitu memasak beras 

ketan yang telah direndam terlebih dahulu, kemudian dibungkus dengan 

daun pisang. Bungkusan daun pisang tersebut dibentuk bulat panjang, dan 

dimasukan ke dalam ruas bambu yang sudah disediakan. Acara selanjutnya 

adalah Menyawat Reranca’an, yaitu acara menempatkan sesaji. Sesaji terdiri 

dari ketan hitam, ketan putih, kue cucur, telur rebus satu butir yang telah 

dibelah menjadi dua bagian, ayam panggang satu ekor, kapur, sirih, pinang 

dan rokok. Setelah acara Menyawat Reranca’an selesai, pada hari itu juga 

dipersiapkan hewan kurban yaitu, tiga ekor ayam dan tiga ekor babi. 

Hari keenam dilaksanakan upacara inti, yaitu Labuh Bosar. Acara pada 

hari ini adalah mendirikan jarau pemali, melepas unuk, makan brata, 

nganjan, dan beigal. Yang dimaksudkan dengan mendirikan jarau pemali 
adalah mendirikan tempat penampungan sumbangan. Melepas unuk adalah 

melepas ikat kepala yang telah dipakai selama prosesi upacara Tiwah 

berlangsung sedangkan makan brata adalah upacara makan makanan khusus 
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bagi keluarga penyelenggara Tiwah. Makanan khusus itu berupa ketan 

hitam, ketan merah, ayam panggang dan tuak. Nganjan adalah menarikan 

tarian Tiwah, tarian khusus untuk upacara Tiwah. Menarikan tarian ini 

harus mengenakan pakaian khusus Tiwah. Terakhir adalah beigal, yaitu 

menarikan tarian yang melambangkan kegembiraan dan sukacita karena 

telah melaksanakan upacara Tiwah sampai selesai. 

 

2.3.  Akhir Upacara 

Di penghujung upacara tiwah akan dilaksanakan Upacara Melorak 
Panhug’ng, Lumpag’ng Mati Lumpag’ng Hidup dan Menyorahan Kait’n 
Peigal, yaitu : 

a. Melorak Panhug’ng adalah acara pembubaran panitia upacara tiwah. 

b. Lumpag’ng Mati Lumpag’ng Hidup adalah upacara peralihan dari situasi 

berduka karena ada keluarga yang meninggal, ke situasi sukacita atau 

bahagia karena telah melaksanakan upacara Tiwah sampai selesai. Acara 

ini ditandai dengan Menyorahan Kait’n Peigal, atau menyerahkan kain 

peigal. Kain peigal adalah kain yang dipakai dan digunakan dalam tarian 

kegembiraan. 

Jika dalam prosesi penutupan upacara Tiwah tuak masih belum habis, 

upacara penutupan ini diperpanjang sampai beberapa hari hingga tuak habis. 

 

3. Aspek Sosial dari upacara Tiwah 

Dari segi sosial, upacara Tiwah dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu 

pertama, sistem kekerabatan yang terdiri dari gotong royong, kerjasama, 

partisipasi serta organisasi adat, dan kedua sistem stratifikasi sosial, yang 

terdiri dari tingkatan kekayaan dan kekuatan ekonomi, tingkat pendidikan, 

dan tingkat status sosial.  

 

3.1.  Sistem Kekerabatan 

 

3.1.1. Gotong Royong 

 Manusia adalah mahluk sosialyang  membentuk kelompok karena 

manusia tidak mungkin hidup sendiri. Sebagai anggota kelompok yang 

saling mengenal, masyarakat Sungai Buluh membangun hubungan relasi di 

antara mereka sendiri. Menurut Soekanto (1989: 102), yang paling penting 

dari hubungan antar manusia adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari 
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hubungan-hubungan tadi. Reaksi itulah yang menyebabkan seseorang 

bertindak sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendaknya.  

 Dalam pelaksanaan upacara Tiwah, kegiatan gotong royong yang 

dilakukan oleh masyarakat di daerah Sungai Buluh merupakan bentuk reaksi 

yang timbul sebagai makhluk sosial. Bentuk dari kegiatan gotong royong 

yang terdapat pada upacara Tiwah tersebut adalah membantu segala hal 

yang berhubungan dengan kegiatan upacara Tiwah, baik bantuan material 

berupa uang dan hewan, maupun bantuan tenaga, seperti membantu 

memasak, membuat sandung, sapundu, pantar, sesaji, mempersiapkan alat 

musik Tiwah, dll. 

 Kegiatan gotong royong ini dilakukan secara sukarela oleh semua 

masyarakat. Gotong royong sudah merupakan kebiasaan saling tolong 

menolong dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Apabila ada warga 

masyarakat Sungai Buluh yang menyelenggarakan acara atau pesta, tetangga 

maupun masyarakat desa sekitar ikut membantu. Sistem gotong royong yang 

digunakan masyarakat Sungai Buluh disebut dengan sistem barter tenaga. 

Bantuan utama diberikan dalam bentuk tenaga. Jika tidak bisa membantu 

tenaga, biasanya membantu pendanaan. Bagi yang tidak membantu sama 

sekali, tidak ada sanksi secara fisiktetapi sanksi yang diberikan berupa sanksi 

sosial, mulai dari dipergunjingkan, dianggap sombong, sampai dikucilkan 

dan tidak dibantu jika mengadakan acara atau pesta. 

 

3.1.2. Partisipasi 

Partisipasi juga merupakan salah satu reaksi masyarakat sebagai makhluk 

sosial. Partisipasi merupakan keterlibatkan diri secara sukarela pada berbagai 

kegiatan bersama. Dalam pelaksanaan upacara, Tiwah ada partisipasi yang 

dilakukan oleh masyarakat di daerah Sungai Buluh. Bentuk partisipasi pada 

upacara Tiwah terutama bantuan berupa tenaga, atau berupa materi, baik 

berupa uang maupun barang. 

Dari penelitian ini, terjaring beberapa bentuk partisipasi. Pertama, 

partisipasi sebagai penjaga keamanan. Informasi dari bapak Mi’un, 5 

“Yang ikut berpartisipasi biasanya masyarakat sekitar keluarga 
yang ditiwahkan, Kades, Demang, Camat, Manter Adat, dan 
pihak kepolisian”  

                                                 
5 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mi’un, yang dilakukan pada tanggal 30 

Maret 2012 di Sungai Buluh. 
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 Beberapa polisi bertugas menjaga keamanan, karena dalam pelaksanaan 

Tiwah banyak sekali tamu undangan yang mabuk karena terlalu banyak 

minum tuak. Dalam keadaan demikian rentan sekali timbulkekacauan. 

Kedua, tetangga ikut berpartisipasi dalam bentuk membantu memasak, 

membantu mempersiapkan balai, sandung, sapundu, pantar, sesaji, tuak, dll. 

Ketiga, partisipasi selaku pemimpin upacara (manter). Pelaksanakan tugas 

khusus sebagai pimpinan adat Tiwah dilaksanakan oleh Demang atau tetua 

adat. Keempat, pemberi sumbangan dana. Pemberi sumbangan biasanya 

aparat pemerintah, seperti Kades, Camat, Pegawai Pemda, dan tamu 

undangan, selain dari kalangan keluarga sendiri. 

 

3.2. Organisasi Adat 

Dalam pelaksanaan upacara Tiwah ada struktur organisasi adat yang 

dilakukan oleh masyarakat di daerah Sungai Buluh. Bentuk organisasi adat 

dalam upacara Tiwah adalah panitia penyelenggara. Panitia inilah yang 

menyelenggarakan upacara Tiwah, mulai dari persiapan, pelaksanaan, 

sampai dengan penutupan. Organisasi adat ini biasanya dibentuk selama satu 

sampai tiga bulan, dengan masa kerja sampai kegiatan upacara Tiwah 

dilaksanakan, maksimal sampai tujuh tahun. Penentu siapa saja yang boleh 

menjabat sebagai panitia adalah pihak keluarga yang mempunyai rencana 

akan melaksanakan Tiwah. Anggota organisasi adat ini umumnya pihak 

keluarga yang akan meniwahkan keluarganya. Berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan Tiwah akan tergantung pada kinerja anggota organisasi adat. 

 

3.3.  Stratifikasi Sosial 

Menurut Soekanto (2004 : 152), di dalam setiap masyarakat di mana pun 

selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai itu 

bisa berupa kondisi ekonomi, pendidikan, status keagamaan, status 

keturunan, dll. Sistem stratifikasi sosial dibangun dari norma yang 

digunakan untuk memberi penghargaan itu. 

Stratifikasi sosial dari penyelenggara upacara Tiwah terukur dari 

beberapa indikator sebagai berikut: 

 

3.3.1. Status ekonomi  

Berdasarkan hasil di lapangan,  dalam pelaksanaan upacara Tiwah tingkat 

kekayaan sangat mempengaruhi karena Tiwah membutuhkan banyak sekali 
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dana. Menurut infomasi Bp. H. Inus Putung,6 kebutuhan dana yang 

dikeluarkan dalam sekali upacara biasanya mencapai minimal 

Rp.70.710.000,-. Besarnya biaya dipengaruhi oleh banyaknya tamu 

undangan.  Biasanya jika keluarga yang punya acara Tiwah orang kaya dan 

keturunan bangsawan, upacara Tiwah dibuat secara mewah dan besar-

besarandengan banyak undangan. Semakin banyak tamu undangan, semakin 

banyak makanan dan tuak serta arak yang dipersiapkan, untuk menjamu 

para tamu undangan. Selain itu jumlah kurban yang dibawa tamu akan lebih 

banyak. Jadi banyaknya tamu undangan dan banyaknya kurban yang 

diberikan, melambangkan status ekonomi orang yang sudah meninggal.    

 

3.3.2. Status Sosial 

Status sosial yang dimaksud disini adalah kedudukan masyarakat karena 

keturunan, apakah keturunan bangsawan atau bukan. Berdasarkan data 

dilapangan, ada tiga pendapat yang berbeda tentang dampak status sosial 

mereka dalam penyelenggaraan upacara Tiwah.  

Pertama, status sosial tinggi mempengaruhi penyelenggaraan upacara 

Tiwah. Masyarakat yang berpendapat demikian adalah anggota masyarakat 

yang masih mempunyai garis keturunan bangsawan. Umumnya mereka 

berpendidikan rendah, masih menganggap upacara Tiwah sebagai kewajiban 

yang harus dilaksanakan. Apabila mereka belum melaksanakan Tiwah, 

mereka menganggap masih mempunyai hutang atau kewajiban yang belum 

terlunasi kepada almarhum, dan kewajiban tersebut juga akan menjadi 

beban anak cucu. Hal ini diungkapkan oleh Bp. Sehan Putung, 7 

”Pendidikan terakhir saya SR (sekolah Rakyat) selama 3 tahun. Status 
sosial saya tinggi karena saya masih keturunan bangsawan. Status 
sosial saya sangat mempengaruhi Tiwah, karena sebagai bangsawan, 
Tiwah harus saya lakukan dengan meriah”  

Kedua, status sosial tinggi tidak mempengaruhi upacara Tiwah. 

Mayoritas kategori ini adalah anggota masyarakat yang mempunyai 

pendidikan cukup tinggi. Mereka mempunyai wawasan serta pengetahuan 

yang luas sehingga membuat mereka berpikir rasional. Dalam hal 

                                                 
6 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Inus Putung, selaku manter adat dan 

pihak keluarga yang pernah mengadakan upacara Tiwah, yang dilaksanakan pada tanggal 25 

Oktober 2011. 

7 Hasil wawancara dengan Bapak Sehan Putung, yang dilaksanakan pada tanggal 30 

Maret 2012. 
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penyelenggaraan upacara Tiwah, mereka mengganggap bahwa status sosial 

tidak berpengaruh pada penyelenggaraan Tiwah. Mereka hanya 

menganggap Tiwah sebagai tradisi yang telah diturunkan oleh nenek 

moyang. Tidak ada kewajiban untuk menyelenggarakan Tiwah, apalagi jika 

keluarga atau almarhum sudah tidak menganut agama Kaharingan, 

walaupun masih merupakan keturunan bangsawan. Hal itu diungkapkan 

oleh Bp. Anus Tontu, 8 

”Pendidikan terakhir saya kelas 3 SMP. Ya, status sosial saya tinggi. 
Status sosial saya tidak mengharuskan saya menyelenggarakan 
Tiwah.” 

Ketiga, status sosial rendah tidak berpengaruh pada pelaksanaan Tiwah. 

Masyarakat dalam kategori ini bukan keturunan bangsawan dan secara 

ekonomis tidak mampu. Namun demikian dalam  keterbatasan,  merekatetap 

berusaha melaksanakan Tiwah. Dalam hal dana, mereka akan menabung 

khusus untuk pelaksanaan Tiwah, dan mengharapkan bantuan dari tamu 

undangan dan masyarakat sekitar. Jika dana Tiwah belum juga mencukupi, 

mereka menjual harta benda yang mereka miliki, baik berupa barang atau 

hewan. Saat dana sudah mencukupi, mereka mentiwahkan jenasah keluarga 

mereka yang masih beragama Kaharingan. Hal demikian diungkapkan oleh 

Bp. Ukin, 9 

”Pendidikan terakhir saya SR selama 3 tahun. Saya tidak mempunyai 
mempunyai status sosial yang tinggi. Saya hanya masyarakat biasa. 
Status sosial saya tidak pernah menjadi kendala untuk melaksanakan 
Tiwah.”  

 

3.3.3. Status pendidikan 

Menurut Salim (2002 : 20) proses perubahan sosial yang terjadi disebut 

sebagai Process Production yaitu proses mengulang-ulang, menghasilkan 

kembali segala hal yang diterima sebagai warisan budaya nenek moyang kita 

sebelumnya. Dalam hal ini meliputi bentuk warisan budaya yang kita miliki. 

Warisan budaya dalam kehidupan keseharian, meliputi: (a) Material 

(kebendaan dan teknologi), (b) Immaterial (non benda, adat, norma dan 

nilai-nilai). Roy Bhaskar menyatakan, reproduction berkaitan dengan masa 

                                                 
8 Hasil wawancara dengan Bapak Anus Tontu, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 

2012. 

9 Hasil wawancara dengan Bapak Ukin, yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2012. 



KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXI, No. 2, 2012: 174-191 

184 

lampau perilaku masyarakat, yang berhubungan dengan masa sekarang dan 

masa yang akan datang (Salim, 2002 : 20). 

Berdasarkan hasil di lapangan dalam pelaksanaan upacara Tiwah, tingkat 

pendidikan tidak pernah mempengaruhi pelaksanaan Tiwah karena 

pelaksanaan Tiwah tergantung pada kekuatan ekonomi serta status sosial 

almarhum dan keluarga pelaksana Tiwah. Bapak FX Perwira Gato 

mengemukakan, 

“Pendidikan terakhir saya adalah SI ekonomi. Selama ini tingkat 
pendidikan tidak pernah mempengaruhi upacara Tiwah.”10 

Walau demikian, faktor pendidikan tersebut mempengaruhi pola 

pikir masyarakat. Pendidikan yang tinggi mengakibatkan masyarakat  

cenderung memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Akibatnya jika 

dahulu Tiwah dianggap sebagai sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan, 

sekarang orang yang berpendidikan tinggi tidak menganggap Tiwah 

sebagai suatu keharusan, melainkan hanya dianggap sebagai warisan 

budaya dan tradisi  yang harus dilestarikan. 

 

4. Aspek Ekonomi dari Tiwah 

Ada dua aspek ekonomi dalam Tiwah, yaitu anggaran pendapatan dan 

anggaran belanja  untuk melaksanakan kegiatan upacara Tiwah.   

 

4.1.  Anggaran pendapatan 

Dana penyelenggaraan Tiwah berasal dari beberapa sumber, yaitu 

penghasilan, tabungan, pinjaman, dan bantuan. 

 

4.1.1. Penghasilan 

Penghasilan adalah hasil kerja dari anggota keluarga yang digunakan 

membiayai penyelenggaraan Tiwah. Sebagian besar masyarakat Sungai 

Buluh bekerja sebagai petani yang berladang atau berkebun. Hanya sebagian 

kecil yang bekerja sebagai karyawan dan pegawai negeri. Penghasilan 

sebagai petani tidak menentu sesuai dengan waktu panen. Jika panen 

berhasil maka akan mendapatkan banyak uang, dan sebaliknya jika panen 

                                                 
10 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak FX Perwira Gato, yang dilakukan pada 

tanggal 5 April 2012. 
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gagal akan mendapatkan sedikit uang. Bp. Mi’un, seorang petani 

mengemukakan demikian, 11  

”Saya tidak menerima gaji baik, harian, mingguan maupun bulanan. 
Saya mendapatkan uang berdasarkan hasil dari berkebun dan bertani 
saya. Jadi uang yang saya terima tidak tentu waktunya.” 
 

Umumnya penghasilan petani setahun rata-rata 20 juta rupiah, atau 

rata-rata 1,67 juta per bulan. Hal ini diungkapkan oleh seorang petani yang 

lain, yaitu Bp. Asnawi. 12 

“Pendapatan saya per tahun 20 jutaan dari hasil pertanian.”  

Berbeda dengan responden yang bekerja sebagai karyawan dan pegawai 

negeri. Mereka menerima gaji bulanan yang sudah pasti nilainya, yaitu 

berkisar Rp. 2 juta – 7,5 juta per bulan. Sebagai contoh, Bp. FX. Perwira 

Gato mengungkapkan,13 

”Saya menerima gaji bulanan selaku anggota DPRD. Pendapatan saya 
perbulan sebesar 7,5 juta rupiah.” 

 Sebagai karyawan perusahaan atau sebagai pegawai negeri, yang lain 

mempunyai penghasilan yang lebih sedikit, yaitu sekitar 20 juta – 30 juta 

pertahun, atau 1,67 juta sampai 2,5 juta per bulan. 

 

4.1.2. Tabungan 

Tabungan adalah penyisihan sebagian penghasilan untuk disimpan, baik 

berupa uang, hewan, maupun barang guna mempersiapkan penyelenggaraan 

upacara Tiwah. Menabung merupakan salah satu bentuk dari keseriusan 

mereka dalam mempersiapkan upacara Tiwah, karena menyadari bahwa 

Tiwah membutuhkan banyak sekali dana. Dengan demikian menabung 

merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan agar dapat 

menyelenggarakan Tiwah. Menabung juga dilakukan oleh anggota 

masyarakat lain yang ingin ikut menyumbang dana dalam kegiatan 

pelaksanaan Tiwah. 

                                                 
11 Hasil wawancara dengan Bapak Miun, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2012. 

12 Hasil wawancara dengan Bapak Asnawi, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 

2012. 

13 Hasil wawancara dengan Bapak FX Perwira Gato, yang dilaksanakan pada tanggal 5 

April 2012. 
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Mayoritas masyarakat Sungai Buluh mempunyai tabungan. Ada berbagai 

bentuk tabungan dalam rangka menyenggarakan Tiwah. Tabungan uang 

disimpan di Bank dan di rumah. Selain dalam bentuk uang, mereka juga 

menyimpan dalam bentuk barang. Misalnya dengan membeli gong, 

tempayan, dan emas, serta barang-barang lain yang dibutuhkan dalam 

Tiwah. Ada pula yang dibelikan hewan, seperti sapi, babi dan ayam, yang 

akan mereka sembelih pada waktu Tiwah. Selain itu ada pula yang dibelikan  

tanah dan kebun yang akan dijual lagi pada saat Tiwah. 

 Besarnya dana yang mereka sisihkan dari penghasilan brvariasi, 

tergantung pada besarnya penghasilan mereka. Di kalangan masyarakat 

berpenghasilan rendah, dalam satu tahun bisa mencapai sekitar Rp 10 juta, 

atau sekitar Rp 800.000 s/d Rp 850.000 per bulan. Namun anggota 

masyarakat yang berpenghasilan tinggi, mencapai beberapa kali lipat dari 

jumlah itu. Sebagai contoh, penghasilan Bp. Perwira Gato yang disisihkan 

untuk tabungan Tiwah sebesar Rp 2,5 juta per bulan. Selain itu beliau juga 

masih mempunyai tabungan lain berupa emas. 

 

4.1.3. Pinjaman 

Dari hasil penelitian masyarakat Sungai Buluh sama sekali tidak pernah 

meminjam uang untuk menutupi kekurangan biaya pelaksanaan Tiwah. 

Meminjam uang kepada masyarakat yang lain untuk memenuhi dana Tiwah 

merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Di satu sisi 

menyelenggarakan upacara Tiwah tanpa meminjam, merupakan suatu 

kebanggaan tersendiri. Di sisi lain, ada beban moral yang dirasakan yang 

berupa kewajiban melunasi pinjaman saat upacara Tiwah berakhir.  

Ada beberapa solusi yang biasanya dilakukan untuk menutup kekurangan 

dana Tiwah. Pertama, biasanya kekurangan dana akan di bantu oleh 

keluarga yang lain yang ikut Tiwah. Kedua, jika uang yang terkumpul masih 

belum mencukupi juga, mereka akan menjual harta bendanya untuk 

menutupi kekurangan biaya Tiwah. Ketiga, jika ternyata tetap ada 

kekurangan dana, maka upacara Tiwah akan di undur sampai batas waktu 

yang telah ditetapkan kemudian. 

 

4.1.4. Bantuan 

Bantuan disini adalah pemberian oleh tetangga, masyarakat sekitar, atau 

para tamu undangan. Bantuan yang didapat sangat bervariasi, ada yang 

berupa tenaga, barang, dan uang. Umumnya bantuan berupa tenaga, 
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terutama untuk penyelenggaraan upacara, seperti pembuatan balai, sapundu, 

panjar, memasak makanan, dll sedangkan bantuan berupa barang umumnya 

berupa hewan. Dan bantuan uang jumlahnya bervariasi, mulai dari 2 juta 

sampai 15 juta rupiah.  

Bantuan yang diterima pihak keluarga yang akan melaksanakan Tiwah 

merupakan bentuk bantuan sukarela. Bantuan itu diberikan dengan tujuan 

meringankan beban yang dirasakan oleh pihak keluarga. Bantuan itu juga 

merupakan bentuk apresiasi masyarakat sekitar terhadap kebudayaan Dayak, 

khususnya kegiatan upacara Tiwah, karena upacara Tiwah sudah mulai 

jarang dilakukan.  

Langkanya kegiatan upacara Tiwah ini dipengaruhi oleh semakin 

banyaknya masyarakat Sungai Buluh yang tidak memeluk agama 

Kaharingan lagi. Hal ini terjadi ketika pemerintah menetapkan agama resmi, 

yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Berdasarkan keyakinan 

sekarang, Tiwah merupakan kegiatan yang tidak perlu mereka laksanakan. 

Kalaupun mereka masih melaksanakan Tiwah, itu karena almarhum masih 

beragama Kaharingan. Namun terkadang kegiatan doa-doa dalam Tiwah 

diganti dengan kegiatan ibadah penghiburan atau tahlilan. 

 Menyadari hal ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata berusaha 

melestarikan upacara Tiwah ini. Dalam rangka menjadikan upacara Tiwah 

sebagai obyek wisata Pemerintah Daerah berinisiatif memberikan bantuan 

dana bagi keluarga yang melaksanakan upacara Tiwah. Peran bantuan dari 

Pemda ini sangat berarti bagi masyarakat karena akan meringankan beban 

keluarga. Bantuan yang berasal dari Pemda biasanya didapatkan masyarakat 

dengan mengajukan proposal permohonan dana bantuan kepada dinas 

pariwisata. Besarnya bantuan yang diberikan tergantung pada usulan. 

 

4.2. Anggaran belanja 

Yang dimaksud dengan anggaran belanja adalah total pengeluaran yang 

digunakan untuk melaksanakan Tiwah. Dalam satu kali pelaksanaan Tiwah 

dana yang dikeluarkan oleh masyarakat kira-kira sebesar Rp. 70.710.000,-. 

Berikut beberapa rincian dana yang diungkapkan Bp. H. Inus Putung14 

mengenai pengeluaran minimal dalam kegiatan Upacara Tiwah: Tiga ekor 

                                                 
14 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Inus Putung, selaku manter adat dan 

pihak keluarga yang pernah mengadakan upacara Tiwah, yang dilaksanakan pada tanggal 25 

Oktober 2011. 
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sapi @ Rp. 8.000.000,-. Sepuluh ekor babi @ Rp. 800.000,-. Dua puluh ekor 

ayam @ Rp. 28.000,-. Bumbu dapur komplit Rp. 1.000.000,-. Beras dua ratus 

kg @ Rp. 10.000,-. Balai Rp. 600.000,-. Sapundu dua unit @ Rp. 2.000.000,-. 

Pantar dua unit @ Rp. 2.000.000,-.  Sandung satu unit Rp. 1.000.000,-. 

Tempayan satu unit Rp. Rp. 2.500.000,-. Sesaji15 Rp. 600.000,-. Tuak tiga 

ratus liter @ Rp. 15.000,-. Arak seratus lima puluh liter @ Rp. 45.000,-. 

Mahanteran16 Rp. 1.500.000,-. Balian17 Rp. 700.000,-. Panitia, terdiri dari 

Bendahara Rp. 1.000.000,-, dan seksi-seksi (Sie. Perlengkapan, Sie Konsumsi, 

Sie Keamanan, Sie Upacara) @ Rp. 500.000,-. Sewa alat musik Rp. 500.000,-. 

Sewa Pakaian Tiwah Rp. 1.000.000,-. Kain selendang/jarik18 tiga puluh 

lembar @ Rp. 150.000,-.  

Selain ada pengeluaran yang sudah bisa diduga dan bisa dirinci di atas, 

dalam pelaksanaan Tiwah ada juga pengeluaran yang tidak terduga, seperti 

kurangnya persediaan bahan makanan. Berdasarkan fakta di lapangan, 

pengeluaran untuk melaksanakan Tiwah bervariasi tergantung pada 

pengeluaran yang tidak terduga. Besarnya pengeluaran tak terduga ini amat 

dipengaruhi oleh status sosial ekonomi pelaksana Tiwah. Pada golongan 

masyarakat berstatus ekonomi rendah dan dari golongan rakyat jelata, 

umumnya pengeluaran tidak terduga tidak besar. Indikasinya adalah jumlah 

uang yang mereka berikan untuk dana awal Tiwah sebesar Rp 5 juta – 7,5 

juta untuk satu kali pelaksanaan upacara Tiwah. Kekurangan dana kemudian 

akan digenapi oleh pihak keluarga yang juga akan ikut melaksanakan Tiwah, 

dan tamu undangan.  

 Namun pada golongan masyarakat dengan status ekonomi tinggi dan/atau 

status sosial dari keturunan bangsawan, pengeluaran tidak terduga menjadi 

cenderung besar. Indikasinya adalah jumlah uang yang mereka berikan 

sebagai dana awal sebesar Rp 10 juta – 25 juta untuk satu kali kegiatan 

upacara Tiwah. Semakin tinggi status ekonomi dan/atau status 

kebangsawanan mereka, jumlah undangan semakin banyak. Kedua faktor 

inilah yang mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran tak terduga, yang 

pada gilirannya pada total pengeluaran mereka. Golongan masyarakat ini 

                                                 
15 Sesaji berisi 7 telur ayam rebus, 1 ekor ayam panggang, ketan lemang (ketan yang 

dimasak dalam bambu), dan peralatan untuk makan pinang.  

16 Pemimpin upacara 
17 Pembantu pemimpin upacara  

18 Untuk menutupi daerah pamali 
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akan melaksanakan Tiwah secara besar-besaran dan mewah dengan 

makanan, hewan kurban dan tuak Berlimpah.  

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Hadiwijono (1977), secara budaya Tiwah 

merupakan kegiatan yang bersifat simbolis dan mempunyai nilai budaya 

yang tinggi, karena masyarakat menganggap Tiwah sebagai kegiatan yang 

bernilai dan sakral. Hal ini bisa terjadi karena Tiwah masih berkaitan 

dengan kegiatan keagamaan atau keyakinan masyarakat. Berbeda dengan 

hasil penelitian Fauzan (2009), yang membahas Tiwah secara spiritual di 

kalangan masyarakat muslim. Secara spiritual Tiwah merupakan suatu 

tradisi budaya yang harus dilestarikan dan dijalankan karena merupakan 

kewajiban baku dan tidak dapat dirubah. 

Secara sosial ekonomi Tiwah merupakan kegiatan yang masih mewakili 

simbol-simbol kerohanian, karena upacara Tiwah masih dianggap sebagai 

kegiatan yang bernilai dan sakral. Masyarakat Sungai Buluh sangat 

menghargai kegiatan Tiwah karena berkaitan dengan keyakinan masyarakat 

sebagai umat Kaharingan. Selain itu Tiwah juga merupakan kegiatan 

bersenang-senang atau berpesta pora untuk menaikkan status atau 

mempertahankan status keluarga yang mengadakan acara. Tiwah secara 

sosial ekonomi disebut sebagai pesta, karena dalam pelaksanaannya 

memerlukan dana jutaan rupiah guna terlaksananya kegiatan ini. Makanan 

dan tuak yang melimpah merupakan simbol dari mewahnya upacara Tiwah 

ini. 

Jadi Tiwah tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan dalam 

konteks kebudayaan dan sumber daya manusia. Bagaimana Tiwah dapat 

dilaksanakan dengan bijak tanpa memberikan beban kepada manusia yang 

melaksanakan, dan disisi lain Tiwah sebagai bagian dari kebudayaan tetap 

dapat membuat masyarakat saling bekerjasama.  
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