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BAB IV 

ANALISIS 

 

Pada BAB IV ini akan menjelaskan mengenai analisis terhadap Batang Garing yang 

dipergunakan sebagai simbol Dayak Ngaju hingga kemudian menjadi simbol bersama sebagai 

masyarakat yang mendiami Kalimantan Tengah, khususnya bagi masyarakat yang berada di 

Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya. Analisis dibuat berdasakan hasil analisa 

lapangan yang kemudian dianalisa dengan teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dan 

Mercea Elliade. 

A. Batang Garing Ditinjau Berdasarkan Latar Belakang Sejarah Penciptaannya 

Sejarah mengenai Batang Garing memang tidak popular di kalangan masyarakat 

umum. Cerita sejarah penciptaannya hanya diketahui di beberapa kalangan, seperti tokoh-

tokoh agama Hindu Kaharingan dan Mantir Adat. Akan tetapi, sejarah penciptaan Batang 

Garing sendiri mengacu pada Kitab Panaturan yang dipergunakan oleh umat Hindu 

Kaharingan sebagai Kitab Suci. Sejarah mengenai terciptanya Batang Garing dari kalangan 

tokoh-tokoh agama Hindu Kaharingan dan Mantir Adat berdasarkan kisah turun-temurun 

yang mereka dengar sebelumnya. Berdasarkan hasil data di lapangan, cerita mengenai sejarah 

Batang Garing dalam Kitab Panaturan yang menjadi acuan memberikan gambaran bahwa 

tulisan tersebut berdasarkan kisah turun temurun yang kemudian ditulis ulang. Kitab 

Panaturan yang menjadi acuan ini memberikan gambaran dasar bagaimana pemahaman 

Batang Garing pada awalnya. Meskipun dari ketiga tokoh adat lainnya memberikan gambaran 

yang berbeda dari arti Batang Garing itu sendiri. Perbedaan tersebut dapat kita kaitkan dengan 
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cerita turun temurun yang bisa saja berbeda alur cerita namun memiliki kandungan makna 

yang hampir sama.  

Sebagaimana yang telah di bahas dalam BAB III, Batang Garing sendiri diceritakan 

dalam beberapa versi yang berbeda mengenai sejarahnya. Ada yang mengatakan bahwa 

Batang Garing berasal dari kata Batang Garing, namun ada juga yang mendekripsikan Batang 

Garing berasal dari kata Batang Haring. Pada pemahaman yang menyebutkan Batang Garing 

berasal dari Batang Haring, perubahan dalam penyebutan kata berdasarkan lafal orang Dayak 

Ngaju sendiri yang tidak mengenal Bahasa Indonesia dan kemudian menyebut H menjadi G. 

Sehingga pada akhirnya penyebutan dari Batang Haring menjadi Batang Garing.  Perbedaan 

pendapat dari kata Batang Garing maupun Batang Haring sendiri memang cukup kontras, 

apalagi mengenai makna yang terkandung di dalam katanya. Akan tetapi, bagi masyarakat 

umum yang mengenal Batang Garing tetap menyebutnya sebagai Batang Garing meskipun 

dalam Kitab Panaturan yang menjadi acuan juga tercatat bahwa Batang Garing disebut 

sebagai Batang Haring yang mengandung makna Batang Kayu Janji atau Pohon Perjanjian. 

 Berdasarkan beberapa sumber data lapangan dan tulisan, kisah penciptaan atau 

terciptanya Batang Garing sepertinya memiliki latar belakang yang berbeda. Terkait dengan 

hal tersebut, setiap kisah penciptaan ini mengandung dua makna berdasarkan ulasan kisah 

yang disampaikan oleh Juli Noman, Fridolin Ukur, Y. Nathan Ilon, serta kisah berdasarkan 

Kitab Panaturan. Makna yang terkandung di dalamnya yakni Batang Garing sebagai Pohon 

Perjanjian antara manusia dengan yang Ilahi, dan Batang Garing juga dimaknai sebagai 

pohon kehidupan yang artinya sumber dari segala terciptanya dunia oleh Ilahi. Perbedaan 

makna ini dapat dilihat dalam uraian di BAB III, dimana kisah dari Kitab Panaturan yang 
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menjadi acuan untuk memahami makna Batang Garing sebagai Pohon Perjanjian, hal ini 

bebeda dengan makna berdasarkan pemahaman dari Juli Noman, Fridolin Ukur, dan Y. Natan 

Ilon yang menyebutkan bahwa Batang Garing sebagai Pohon Kehidupan.  

 Berdasarkan sejarah Batang Garing seperti disebutkan di atas, Kitab Panaturanlah yang 

harusnya digunakan untuk menjelaskan sejarah Batang Garing, karena dari sejarah Batang 

Garing dalam Kitab Panaturan ini dapat dipahami melalui cerita yang dimuat di dalamnya. 

Oleh sebab itu, Panaturan yang merupakan Kitab Suci atau yang dikenal luas dikalangan 

masyarakat terutama yang beragama Hindu Kaharingan, maka Kitab Panaturan ini kemudian 

dapat menjelaskan secara sederhana mengenai Batang Garing, jika dibandingkan dengan 

ketiga cerita dari beberapa tokoh. Di samping itu pula, ada beberapa tokoh adat yang menjadi 

sumber informasi yang menjelaskan sejarah Batang Garing yang mengacu ke cerita yang 

hampir sama dengan yang dijelaskan dalam Kitab Panaturan.  

 Selain itu, perbedaan makna Batang Garing sebagai Pohon Perjanjian dan Pohon 

Kehidupan ini sepertinya dipengaruhi oleh latar belakang secarah penciptaannya yang cukup 

berbeda. Kitab Panaturan sendiri, menyebut Pohon Perjanjian berasal dari panatau Ranying 

Pandareh Bunu yang merupakan kekuatan dari yang Ilahi sendiri untuk menunjukkan 

kekuasaannya dalam menciptakan bumi serta isinya. Sedangkan dalam ketiga kisah lainnya 

memiliki latar belakang cerita yang sepertinya berbeda karena memasukkan tokoh lain selain 

Sang Pencipta. Meskipun demikian, perbedaan makna yang terkandung dari Batang Garing ini 

memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti konteks dan kisah turun temurun. Seperti 

yang diuraikan dalam terjemahan THE POWER OF SYMBOL sebuah karya dari F.W. Dellistone, 

dituliskan bahwa, simbol-simbol yang dahulunya mempunyai kekuatan, dengan mudah 
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menjadi kerang-kerang kosong ingatan yang sepotong-sepotong. Jika sebuah simbol harus 

tetap memiliki daya hidupnya, simbol itu harus senantiasa diselaraskan dan ditafsirkan 

kembali di dalam konteks yang baru.
1
 Artinya, untuk memahami suatu simbol seperti Batang 

Garing, maka dapat ditafsir berdasarkan konteks yang relevan. 

B. Batang Garing Sebagai Simbol 

Sebelum Batang Garing digunakan dalam berbagai ornamen, dan kemudian dikenal 

sebagai simbol Dayak Ngaju hingga menjadi simbol identitas kolektif. Batang Garing dikenal 

sebagai simbol agama Hindu Kaharingan, yang dipergunakan dalam ritus dan juga sebagai 

simbol kebersamaan yang menandakan keberadaan mereka. Seiring dengan berkembangnya 

zaman, Batang Garing kemudian dipakai dalam berbagai ornamen hingga dikenal oleh 

masyarakat luas. Simbol Batang Garing inilah yang kemudian dipakai juga oleh pemerintah 

dalam hiasan gedung kepemerintahan dan ornamen lainnya. Mengapa simbol Batang Garing 

ini dipergunakan sebagai simbol kolektif? Ada beberapa hal yang kemudian 

melatarbelakanginya, Dayak Ngaju adalah salah satu suku yang mendiami Kalimantan 

Tengah, dan keberadaan mereka cukup eksis sehingga jika kita berada di tengah-tengah 

masyarakat, maka sering pula mendengar orang-orang menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Di 

samping itu, atribut yang dipergunakan dalam berbagai ritual atau tarian khas Dayak Ngaju 

sering diekspos melalui media bahkan juga surat kabar. Meskipun masyarakat yang menganut 

agama Hindu Kaharingan sebagai masyarakat yang minoritas, tokoh adat agama Hindu 

Kaharingan ini mempunyai pengaruh seperti sebagai Damang, Dewan Adat Dayak, dan 

bahkan ada yang bekerja di Pemerintahan.  

                                                           
1
 F.W.Dillistone, THE POWER OF SYMBOL: Daya Kekuatan Simbol, (Yogyakarta: KANISIUS, 2002), 

213. 
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 Berbicara Batang Garing sebagai simbol, dalam pandangan Eliade, simbolisme 

merupakan sebuah bahasa dalam suatu masyarakat khusus manapun, yang berfungsi untuk 

menghapuskan batas-batas manusia di dalam masyarakat dan kosmis. Sehingga, manusia 

tidak hanya menjadi fragmen saja melainkan membuat jati dirinya yang terdalam serta status 

sosialnya jelas dan membuat dirinya menjadi satu dengan irama alam, serta mengintegrasikan 

dirinya ke dalam suatu kesatuan di dalam masyarakat dan alam semesta.
2
 Sistem simbol tidak 

semata-mata berperan sebagai medium pemahaman, melainkan juga memiliki kekuatan untuk 

memberikan pemaknaan bagi realitas sosial. Simbol memiliki kekuatan untuk membentuk, 

melestarikan, dan mengubah realitas. Kekuatan simbol juga mengandung energi magis yang 

bisa membuat orang percaya, mengakui serta tunduk atas kebenaran yang diciptakan oleh tata 

simbol.
3
 

 Mengkaitkan simbol Batang Garing sendiri sebagai sebuah simbolisme dalam suatu 

komunitas yang berada di Kalimantan. Simbol ini menjadi wujud identitas bersama sebagai 

masyarakat yang mendiami Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut, bahkan 

masyarakat yang berada di Kalimantan Tengah. Simbol Batang Garing kemudian dipakai 

sebagai simbol yang di dalamnya mengandung arti hidup rukun dalam kehidupan bersama 

sebagai makhluk sosial. Apa yang disampaikan oleh Eliade juga menunjukkan bahwa simbol 

memiliki kekuatan bagi komunitas itu sendiri. Batang Garing yang kemudian menjadi simbol 

koletif juga dipengaruhi oleh pemahamannya sebagai pohon keramat atau suci bagi kalangan 

umat Hindu Kaharingan, bahkan juga bagi masyarakat luas. Sehingga Batang Garing juga 

                                                           
2
 Ibid, 143-144. 

3
 Fauzi Fashri, Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol, (Yogyakarta: JALASUTRA, 2014), 19-20. 



63 
 

dipandang sebagai sebuah simbol yang mampu memberikan pengaruh bagi masyarakat yang 

mengenal dan memahami simbol Batang Garing. 

Hanneman Samuel mengemukakan pendapat Durkheim mengenai sistem kepercayaan 

totemisme dalam garis besarnya yaitu berdasarkan:
4
 

1. Klarifikasi benda suci, benda profan, dan hubungan antara keduanya 

2. Prinsip dasar totemisme yaitu pandangan-pandangannya yang menganggap benda-benda 

tertentu memiliki kesucian, serta fungsi dari hal ini bagi masyarakat pengikutnya. 

Menurut Durkheim, hewan atau tumbuhan yang diangkat sebagai totem dianggap 

memiliki kesucian.
5
 Sistem kepercayaan totemisme memiliki tiga tingkatan kategori 

berdasarkan derajat kesuciannya, yakni Emblem totem, hewan atau tumbuhan yang 

direpresentasikan oleh emblem-emblem suatu klan, dan anggota-anggota klan. Sistem 

kepercayaan dikenal pula pengaturan kosmologi dan kehidupan sosial. Selain itu, totem juga 

dimiliki oleh individu. Totem ini diperoleh melalui usaha tertentu seperti inisiasi. 

Kepemilikan totem secara individual ini bukanlah suatu keharusan, tetapi bersifat sukarela.
6
 

Sebuah simbol dapat dipandang sebagai:
7
 

1. Sebuah kata atau barang, objek, tindakan, peristiwa, pola, pribadi, atau hal yang konkret; 

2. Yang mewakili atau menggambarkan, mengisyaratkan, menandakan, menyelubungi, 

menyampaikan, mengunggah, mengungkapkan, mengingatkan, menunjuk kepada atau 

berdiri menggantikan, mencorakkan, menunjukkan, berhubungan dengan, bersesuaian 

                                                           
4
 Hanneman Samuel, EMILE DURKHEIM: Riwayat, Pemikiran, dan Warisan Bapak Sosiologi Modern, 

(Depok: Kepik Ungu, 2010), 79. 
5
 Ibid, 81. 

6
 Ibid, 82-84. 

7
 F.W.Dillistone, THE POWER OF SYMBOL: Daya Kekuatan Simbol,  20. 
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dengan, menerangi, mengacu kepada, mengambil bagian dalam, menggelar kembali, atau 

berkaitan dengan; 

3. Sesuatu yang lebih besar atau transenden atau tertinggi atau terakhir; sebuah makna, 

realitas, suatu cita-cita, nilai, prestasi, kepercayaan, masyarakat konsep, lembaga, dan 

suatu keadaan.  

Ketiga pola di atas menyingkapkan bahwa nomor 1 lebih dapat dilihat, didengar, 

diraba, lebih dekat, dan lebih konkrit daripada nomor 3. Fungsi simbol menurut definisi-

definisi ini adalah menjembatani jurang antara nomor 1 dan nomor 3. Jadi, sebuah simbol 

adalah menghubungkan atau menggabungkan.
8
 

Para penganut totemisme memandang bahwa benda-benda suci mereka mengandung 

suatu kekuatan material dan moral. Contoh dari kekuatan material yaitu jika seseorang yang 

sakit atau meninggal, sering dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap benda-benda 

suci. Sedangkan kekuatan moral dari benda-benda suci ialah kapasitasnya menjadi panduan 

moral bagi para anggota klannya, sehingga mereka memenuhi aturan dan kewajibannya 

bukan karena rasa takut tetapi juga dari rasa hormat. Di bandingkan dengan kekuatan 

material, kekuatan moral yang lebih penting, karena totem merupakan sumber moral 

kehidupan sebuah klan.
9
  

Begitu pula halnya dengan Batang Garing, simbol ini dipakai bukan karena bentuknya 

ataupun banyaknya simbol ini dipakai dalam berbagai bentuk ornamen, melainkan karena 

makna yang terkandung di dalamnya sehingga kemudian simbol Batang Garing ini memiliki 

nilai moral yang perlu dipakai sebagai masyarakat yang mendiami Kalimantan Tengah.  

                                                           
8
 Ibid, 21. 

9
 Ibid, 84-85. 
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B.1. Batang Garing Sebagai Simbol Sakral 

Dalam pemahaman Durkheim, hal yang dikategorikan sakral diistilahkan dengan 

sesuatu yang spiritual, di mana ia tidak hanya terbatas pada sosok pribadi tertentu melainkan 

mencakup juga apa yang terdapat di dalam alam semesta. Bagi Durkheim, sesuatu yang dapat 

dikatakan sakral apabila ada pantangan atau larangan yang dibuat berhubungan dengan yang 

sakral tersebut agar tidak tercemar oleh hal yang profan.
10

 Melihat pemahaman mengenai hal 

yang sakral baik dari pemahaman Durkheim dan pemahaman masyarakat Suku Dayak Ngaju, 

maka dapat ditarik satu persamaan bahwa apa yang dipahami sebagai yang sakral yaitu 

mencakup segala sesuatu yang biasanya bisa dijadikan totem, di mana totem tersebut memilih 

objek tertentu sebagi wujud konkritnya. Totem memiliki karakter religius karena ia 

mengklasifikasikan segala sesuatu menjadi dua ranah yaitu yang sakral dan profan. Ketika 

masyarakat Dayak Ngaju memiliki totem maka mereka akan memandang hal tersebut sebagai 

yang sakral dan dihormati.  

Batang Garing sebagai simbol yang diakui oleh masyarakat Dayak Ngaju juga 

dianggap sebagai Pohon Suci yang berasal dari Ilahi. Kepercayaan seperti ini dapat dilihat 

dalam Kitab Panaturan dan juga cerita-cerita yang disampaikan oleh beberapa tokoh. 

Terciptanya Batang Garing mengandung hal mistis dan kemudian dijadikan sebuah simbol 

pohon yang berasal dari tempat yang suci pula. Pohon Suci ini kemudian disebut dengan 

Batang Garing karena berasal dari wilayah yang suci, meskipun wujud asli dan tempat dari 

pohon ini tidak pernah ditemukan. Dari hal ini, dapat diartikan bahwa Batang Garing sebagai 

                                                           
10

 Isabella Jeniva, Fungsi Tarian Manasai dalam Upacara Pakanan Sahir dan Parapah Suku Dayak 

Ngaju Kalimantan Tengah, (Salatiga: UKSW, 2010), 90. 
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simbol bagi orang Dayak Ngaju sebagai sebuah simbol yang mengandung daya sakral di 

dalamnya.  

B.2. Pemahaman Simbol Batang Garing dan Penerapannya 

 Pembahasan pertama menyangkut pemahaman simbol Batang Garing di kalangan 

masyarakat yaitu pemahaman mereka terhadap Batang Garing sebagai Pohon Kehidupan. 

Pemahaman seperti ini sepertinya memiliki pemahaman yang sama dengan beberapa tokoh 

yang menganggap Batang Garing sebagai Pohon Kehidupan dan bukan Pohon Perjanjian. 

Perkembangan makna ini menyebabkan Batang Garing memiliki makna yang kemungkinan 

besar ditafsir sesuai dengan konteks sekarang ini. Opini yang berada di anggota masyarakat 

dapat mempengaruhi anggota masyarakat lainnya, bahwa Garing dianggap sebagai Pohon 

Kehidupan. Terlepas dari makna yang ada, simbol Batang Garing tetap menjadi sebuah simbol 

kolektif bagi masyarakat yang berada di Kalimantan. Entah itu masyarakat Dayak Ngaju 

maupun masyarakat yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Tengah yang mendiami 

wilayah ini. Retni Mulyani juga menjelaskan dalam Tesisnya bahwa berbagai macam 

simbolisme mengandung makna bagi kehidupan masyarakat tersebut. Sehingga, mencirikan 

suatu komunitas masyarakat yang berada di wilayah tersebut.
11

  

 Sebagai sebuah simbol yang mencirikan suatu wilayah, Batang Garing sering dipakai 

sebagai sebuah simbol kebersamaan masyarakat. Jika dikaitkan dengan maknanya sebagai 

Pohon Kehidupan maupun Pohon Perjanjian, maka makna ini diperuntukkan bagi manusia 

atau masyarakat yang percaya akan simbol Batang Garing. Masyarakat yang mendiami 

Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut ini, baik itu orang Dayak Ngaju maupun orang yang 

                                                           
11

 Retni Mulyani, USIK LIAU: Kajian Sosio-Pastoral Ritual Dukacita Kematian Suku Dayak Ngaju, 

(Salatiga: UKSW,  2005), 60-61. 
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berasal dari suku lainnya jika melihat simbol Batang Garing maka mereka secara sadar 

menganggapnya sebagai simbol Dayak yang harus dihormati. Itulah sebabnya, simbol Batang 

Garing dalam penerapannya di masyarakat sering dipakai dalam beberapa ornamen supaya 

masyarakat luas memahami bahwa simbol ini melambangkan kehidupan bersama, baik itu 

masyarakat asli maupun masyarakat pendatang yang mendiami Kalimantan Tengah. 

B.3. Simbol Batang Garing Sebagai Simbol Kolektif 

Seperti dalam pembahasan di atas, bahwa simbol Batang Garing kemudian menjadi 

simbol kolektif. Kata kolektif memiliki pengertian yaitu secara bersama-sama sebagai 

kelompok. Dengan demikian, dapat diartikan pula bahwa simbol Batang Garing menjadi 

simbol kolektif yaitu sebuah simbol yang mengandung pengertian bahwa Batang Garing 

menjadi simbol kehidupan bersama. Lebih lanjut untuk memahami simbol ini bagi kehidupan 

bersama dari tokoh-tokoh lain seperti Fison dan Howitt mengatakan bahwa dari amatan di 

organisasi Australia memperlihatkan bahwa totem pertama-tama merupakan tanda pengenal 

sebuah kelompok. Begitu pula halnya dengan Schoolcraft yang mengatakan totem pada 

dasarnya sebuah desain yang berhubungan dengan lambang yang menjadi panji-panji sebuah 

bangsa beradab, dan setiap orang berhak memakainya sebagai identitas untuk keluarganya. 

Berdasarkan pendapat seperti itu, maka totem dapat dikatakan sebagai sebuah nama dan juga 

sebagai sebuah lambang atau simbol bagi masyarakat primitif.
12

 Totemisme adalah pola 

organisasi sosial, bukan agama pada bentuk agama, dan totemisme tidak selalu terkait dengan 

klan
13

 H.D. Duncan menganggap bahwa Durkheim memperlakukan simbol sebagai sebuah 

                                                           
12

 Isabella Jeniva, Fungsi Tarian Manasai dalam Upacara Pakanan Sahir dan Parapah Suku Dayak 

Ngaju Kalimantan Tengah, 23.  
13

 W.S.F. Pickering, Durkheim’s Sociology of Religion: Themes and Theories, (London: Library of 

Congress Cataloging in Publication Data, 1984), 114. 
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representasi. Durkheim secara konsisten berpendapat bahwa representasi kolektif terhadap 

fakta sosial dan representasi berarti sebuah ide sistem kolektif.
14

 

Pemahaman beberapa tokoh di atas mengenai simbol yang berhubungan dengan 

kolektif dapat memberikan pemahaman bahwa sebuah Batang Garing yang menjadi sebuah 

simbol kolektif dapat mempengaruhi komunitas tersebut dengan keberadaannya sebagai 

simbol bersama. Pengaruh simbol ini kemudian menjadi sebuah fakta sosial bahwa, simbol 

Batang Garing bukan hanya sekedar simbol yang dipakai sebagai simbol orang Dayak Ngaju 

saja, melainkan sebuah simbol yang berkembang menjadi simbol kolektif bagi seluruh anggota 

masyarakat. Di dalam pemahaman yang demikian, hal yang menjadi acuan adalah bentuk dari 

simbol yang dipakai oleh masyarakat itu sendiri. Ada banyak simbol masyarakat Dayak 

Ngaju, akan tetapi simbol Batang Garing menjadi sebuah simbol kolektif karena bentuknya 

menyerupai pohon yang setiap bagian memiliki arti seperti yang dibahas dalam BAB III. Di 

samping itu pula, makna yang terkandung di dalam simbol Batang Garing ini memberikan 

sebuah gambaran bahwa simbol ini dapat mewakili suatu kelompok atau kemunitas bahkan 

pula seluruh masyarakatnya dari maknanya sebagai Pohon Kehidupan. 

C. Makna Simbol Batang Garing dan Pemahamannya dalam Masyarakat  

Pada bagian awal di BAB ini menjelaskan bagaimana perbedaan makna yang muncul 

berdasarkan pemahaman dari Kitab Panaturan dan beberapa tokoh yang menjelaskan sejarah 

terciptanya Batang Garing. Berdasarkan hal demikian, dari hasil pengamatan lapangan yakni 

dari hasil wawancara dengan beberapa kalangan dari masyarakat, terdapat beberapa hal yang 

dapat dibahas. Batang Garing di kalangan masyarakat dimaknai sebagai Pohon Kehidupan dan 

                                                           
14

 Ibid, 292-293. 
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menjadi simbol masyarakat Dayak Ngaju, bagaimana penyebutan nama Batang Garing yang 

sebenarnya, dan pemahaman anggota masyarakat juga menganggap bahwa simbol Batang 

Garing sebagai pohon suci, sehingga menyetujui bahwa Batang Garing sebagai simbol 

kolektif. Meskipun demikian, sebagian masyarakat hanya mengenal Batang Garing hanya 

sebagai simbol Dayak Ngaju namun tidak mengetahui bagaimana sejarah terciptanya Batang 

Garing hingga dikenali sekarang ini. 

Batang Garing merupakan salah satu simbol dari kebudayaan Dayak Ngaju. Jika 

berbicara mengenai kebudayaan, kebudayaan meliputi segala segi dan aspek dari kehidupan 

manusia sebagai makhluk sosial.
15

 Sebagai sebuah komunitas sosial, suku Dayak sebagai 

masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungan hidupnya. 

Mereka sering dipengaruhi oleh alam piker relegio magis. Kenyataan demikian tidak selalu 

mudah untuk dimengerti atau dipercayai oleh setiap orang. Sebaliknya, masyarakat Dayak 

menganggap pengetahuan akan tanda-tanda atau simbol-simbol tertentu dalam kehidupan 

mereka adalah hal yang wajar, meskipun tidak setiap orang memiliki kepandaian untuk itu.
16

 

Terdapat beberapa pengelompokan kebudayaan yaitu terdiri atas tarian, busana tradisional, 

ukiran, dan bahasa. Pengelompokan kebudayaan ini menunjukkan bahwa orang Dayak 

memiliki kekayaan budaya yang besar dan kental. Oleh sebab itu, orang Dayak menghormati 

dan menghargai setiap tradisi dan kebudayaan yang ada. 

 Simbol Batang Garing tidak memiliki satu pemahaman melainkan memunculkan 

beberapa pemahaman di kalangan masyarakat. Mengapa ini bisa terjadi? C.A. Van Peursen 

memberikan penjelasan bahwa kebudayaan jangan dipandang sebagai sebuah titik tamat atau 
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keadaan yang telah tercapai, melainkan sebagai sebuah penunjuk jalan, sebuah tugas. 

Kebudayaan itu ibarat sebuah cerita yang belum tamat, yang masih disambung, maka dari itu 

kebudayaan hendaknya dilukiskan sebagai suatu tahap, sebagai suatu bagian dalam cerita 

tentang sejarah perkembangan.
17

 Dalam perkembangan kebudayaan ini, dalam perkembangan 

yang historis, tidak semata-mata diterima begitu saja melainkan ada sebuah penilaian yang ia 

namakan evaluasi. Dengan pengertian bahwa perkembangan kebuadayaan harus dievaluasi. 

Ini berarti bahwa manusia harus selalu mempersoalkan berlaku tidaknya paspor kebudayaan 

itu. Ia kemudian mengutip apa yang disampaikan oleh Immanuel Kant mengenai ciri khas 

kebudayaan yakni bahwa ciri kebudayaan itu terdapat dalam kemampuan manusia untuk 

mengajar dirinya sendiri. Kebudayaan merupakan semacam sekolah di mana manusia dapat 

belajar. Dalam kebudayaan manusia tidak hanya bertanya begaimana sifat-sifat sesuatu, 

melainkan bagaimana sesuatu harus bersifat.
18

 Dengan demikian gejala kebudayaan selalu 

berlangsung dalam suatu ketegangan. Jika dikatakan bahwa kebudayaan selalu berkembang 

maka, simbol Batang Garing juga mengalami perkembangan makna dari Batang Garing 

sebagai Pohon Janji, Pohon Kehidupan, hingga pohon Suci.  

Pemahaman yang muncul berdasarkan pemahaman dari masyarakat megenai simbol 

Batang Garing yakni: 

1. Batang Garing sebagai Identitas  

Batang Garing sebagai identitas seperti menurut Durkheim beranggapan bahwa sebuah 

klan pada dasarnya terdiri dari individu-individu yang satu sama lainnya terikat oleh ikatan 

kekerabatan. Bukan berarti para anggotanya terikat oleh hubungan darah. Para anggota 
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kelompok yang terikat oleh ikatan kekerabatan memiliki kesamaan nama, dan merasa 

memiliki kewajiban terhadap sesama anggotanya yang bagaikan kewajiban terhadap kerabat.
19

 

Selain klan, dikenal juga Phratry yang merupakan kelompok yang terdiri dari beberapa klan, 

dan mereka terikat menjadi suatu kesatuan berlandaskan ikatan persaudaraan. Bila beberapa 

Phratry bersatu maka mereka akan membentuk suatu suku. Serupa dengan Phratry ada pula 

matrimonial class yang merupakan sistem sosial sekunder di antara masyarakat asli 

Australia.
20

 Begitu pula halnya dengan masyarakat Dayak, sistem kekerabatanpun 

diimplementasikan dalam kehidupan sosialnya. Oleh sebab itu, jika dikatakan bahwa simbol 

Batang Garing sebagai simbol identitas kolektif, maka kehidupan sosial yang dimulai dari 

suatu klan atau sub suku akan berkembang menjadi simbol kehidupan bersama yang kemudian 

menempati suatu wilayah bersama, dan tentunya memiliki norma-norma yang berlaku. 

2. Keilahian 

Setiap cerita yang terkandung di dalam Batang Garing memiliki unsur keilahian yang 

mendasari semua alur ceritanya. Pandangan terhadap kepercayaan  akan adanya kekuatan ilahi 

pada dasarnya merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh sekelompok manusia yang berhimpun 

dan melakukan sebuah ritus.
21

 Selain ritus, untuk menandakan sebuah benda yang sakral juga 

dipakai dalam simbol-simbol yang dianggap memiliki unsur keilahian yang harus dihormati 

seperti juga simbol Batang Garing. 
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3. Kehidupan dan Perjanjian 

Nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap simbol memiliki berbagai macam makna 

sesuai dengan bentuk simbol yang dibuat. Simbol Batang Garing dianggap sebagai simbol 

kehidupan karena mengambil bentuk pohon yang dipercaya sebagai awal dari kehidupan 

segala makhluk hidup di dunia dan mengandung tiga kapatut belum. Jika dianggap sebagai 

simbol perjanjian, maka janji disini mengandung sebuah perjanjian kehidupan manusia dengan 

yang ilahi. Perjanjian ini juga mengandung norma-norma kehidupan yang juga dipakai dalam 

kehidupan sosial bermasyarakat. 




